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ΡΒΑΡΒΑΤΙΟ 

ΑὮ ΠΙΒΕΑΕΌΜ ΡΒΟΨΝΕΒΒΙΟΒΟΌΜ. 

Ηχ (οάϊοϊδυς Οταοῖς, 4υογιῃι Μψατγιδηίεβ ἀείοτρῆ δά Γὰῖθγαμ Ῥγονογδίογιπγ, ραῦς! Πηἴ Ποη δηΐεα δά 

ΟΟ]]Δτοη!5 ορυβ Δι 511; αυοταμ τρίτα ΝΟΙ 4 ρεϊεπάδ εξ ἐχ γεοθηήοηβ ἐδαυθηῖ. Ὦς 41115 (4115 εγὶϊ 
Ἰεέϊζογθεῃ δαπηοηυμπῆᾶε, αυοά ἢ] συ ῥατίε ἀεβοίϊδηϊ, να] ἢ υ!ὰ ποίαδη]ς ῥγξ [6 ἔδγδηΐ, 1ἅ ργείεγημμπ) 
οἶς ποϊ]εη. Αυοά δὰ (αρίτὰπη} ἀπ! πηϑ!οπε5 ργορε ἤπεηι Π|δτὶ ἐρεϑαῖ, ποίαπάυμῃ εξ (ὐοάϊςες ρ]εγοίαιςε 
Ὁ Ηδεῦγάο ἀϊογεραηῖεβ Εἀϊοπὶ Ββοιηδπο δαἀπιίρυϊατί. ΕἸρυγα πυπΊογαὶεθ, Δα 4085 Π181] εχ δάνεγίο 

Ροπιῖαγ, ἀεῆρπαης Οοάϊοοβ 401 σοπείπεης [ργυπι Ῥγονεγθίοσυηι ἱπίερτγυη. 

τοῦ. 

100, 

ν᾿ 147. 

149, 

157. 
[50, 

" 161. 248. 252. ᾿ 

253. 254. 26ο. 

261, 

295; 

ἴῃ Οδίαϊορο Βδιίδσι ἡυηγ. 5. Νόοη οοηξεγίαγ πῇ δά σαρ. χχν. (Οἵ. Ργείαι. δα .οὉ. ὅζς. 
Οοάεχ ΒΙΡ]οίμεος Οαίαγεας Νιπάοδοηεηῆβ, Τ᾽ βεοϊοριουβ σγεδουβ, Γι θθοῖ: χχν. ἀρυά 

ΝΕεΙ͂Σ]. σοχχχνιιι. Οοηξηεῖϊ Ῥγονεγδιογαπὶ σαρ!ῖα ργίογα χιχ. υἵχυς δά νεῦρα πολ- 
λοι λογισμοι εν καρδια ἀνδρος νεῖ. 21. ἙΕχατγαῖυβ εἱξ υἱ ΠΟ Ππγα ἃ ΠΙΡγαγῖο ἱπυρογιίο (8- 
ΟὟ] χν, υἱ ΑἸτεγο νἀεῖαγ. [Ιάστῃ ἴδίηεη ἀς ἩπΠἤἴἕογια (οα!οῖ5 [6 Π1}1] (ογίθεγε ροῆκς, 

᾿ δα οὐχτὰ ἱρῃογαπίπη)}5 ἱρηόγαγε ργοβίείυγ. Εχριοις Οὐάεχ δά νεγ. 20. οϑρ. χίχ. 

Οοάεχ Ψιπάοδοπεπῆς, Τ᾽ εοϊορίοιι Οτάσιβ, 1δαδθοῖ χχνι. ἀρυά ΝΕ] υπὶ χχιν. 
Ῥγονεγῦια εἴ Π(ἰάτη ργορῃείαγα σοπιροέξιτυγ οὐπὶ (ὐδΐαπα δ ρ! ΠΠἼπλὰ ϑαπέϊογυγη Ρὰ- 
ἴγυπι εἴ ϑογιρίογυτη ΕςοΪοπαϊίοογυηχ. Νοίαπάαυηχ οἵδ [,πχθεςίΐυπι ἤθη γεῦϊε μαδεῖς, 

οὐυπὴ αἤετῖς τοί Οοάΐοεπν δΔΌ ὑπὸ {ογίδα Ἔχαγαίαπι εἤθ. .ϑογίρῆϊς επίπα τηᾶπὰβ ργί- 

τὴᾶ τεχίυπι ἃ ψεγ. 22. οΔρ. 1. Ῥγονογθιογυηι υἱαις 84 νεγ. 2. σΔρ. χν!. [|{415, ἴῃ οδαγία 

Βοπιδυοῖηο Πηλ}]]Π τὰ. Ῥγαῖεγ Οοπιπγεηΐϊαγιοβ δάϊυηχις φυοχυς Οάποηεπὶ Ῥαίο Πα] οὶ 
ΡΓῸ 6 Δηπῖ5, εχ 400 ἄρρᾶγεῖ Οοάίςεπι ἔββουϊΐο ΧασΣ. Ἶυτα δαί δὶ ροῆε. Μδηι {[6- 

οὐυπάλ, (ξου}} ἐογίς χιν, (οτιρῆτς ἴῃ (ὸχ [0115 ομαγίδ [πθ8 Ῥγονεγθιογατη σδρ. 1. οοπ- 

πηϑία 18. ργίπια, αἴσιος δὰ νεγδα ϑησαυριζουσιν ἑαυτοῖς κακα, ἱποϊυῆνε. ΤοΓιΔ τηδηιιΣ, 
(Ὡς, αὐ νιἀευγ, χν, Π815 ἀεξεδευπι ἴῃ εδάεῃν οἤαγία {ἀρρ[εν!ῖ, ἔς. ἃ οἂρ. ᾿Ιχν]. 
νεγ. 2. δά ἤηδθπι. Οὐάεχ ἃ τηᾶπυ ργίπηα ἀ1]1:ρἜπΕ ΠΠΊπια ἐχαγαῖιϑ εἰξ, (εἀ 4 δ]δίείβ εἴ 
[1Π615 ἴοῖι8 πίετε εγοίαβ. 

“ρεξ δ ρορ  ὐ 

Οοάεχ Νιπάοδοπεηῆς, ΤὨεοϊορίους Οταουβ, [ἀπ θεοὶ! ναι. ἀρυά Νεῖῆεϊ. χτ. πιεπιθγα- 
Ὠδοσυβ, ρεγνείυζι5, οἴ ορείμης ποίς, 'π 0110. ᾿ Οοπείηες Γἰθγατλ {00 οὐηὶ Δ:αρ11ΠΠ-- 

τὴᾶ (δΐεῃα ; Γἰδγ. Ῥγονεγδίογ. ϑαϊογλοηῖβ, Εςοϊεῆαίξ. εἰ Οδηῖῖο. (ὐδπείοογ. οσαπὶ (οτη- 

ΤΙΘΠΪΑΓΙ15 Π]ΔΓΡΊΠΑΙΠΡυΒ ; ϑαρίεηϊ, ϑαίογα. εἰ ϑιγαοῃ!άδθ, πεοποη Ῥίαδ]τηοβ 18 {υρροῆ-- 
0108 ἥπο Οὐοτηπγεηίαγῖο. ΕἸΈραπ τις Οοάσχ, εἴ ἴῃ ἰοσΐβ ποπηυ}}15 ΠΠτογὶβ δυγοῖϑβ 

τ Δ] αἴ00}}15 Ἔχαγαῖιβ, (δε να]άς συϊποῖιβ εἴ ἰδοογυβ, [01115 συϊδυίάαπι νοὶ ἀερεγαά!9, 
γα] δάδυς (4]6ηλ ποη γερεγίῖβ. [ποῖρῖξ Οοάσδχ ἃ νεσ. 22. (δρ. χίϊ. 

Οοάεχ Β'δ]οίῆεοα ΕἸείζογα!!ς Ὀγοίθηῆβ, πγοπιργαηδοευβ, ἰπ ζΌ]1ο, ας. χι. Οὐοηκηεῖ 

Ἐςοϊεβαίξεη, ραγίεπι Ῥγονεγθίοσυμι, εἰ Οαπιίουπι, ουπὶ ϑ0 0115, [Ιηςῖρις Οοάεχ ΔὉ 
ἸΠ1[10 Π8Ρ. χχν. ἀεῆςοϊς δά νεγ. 12. ἂρ. χχυΐ]. 

Ἰποῖρίϊ 40 ἱπιϊο σᾶρ. χχν. 
Οὐοάοχ Οἰοδοπίδηυ, ΒΙΒΙΙοἴμεοξ Ὑαϊίοδηδα, δοταδγοίϊπυβ ἴῃ [0]1ο, πιπι. σό. ἴξου]! χιν. 

Οοπαποιϊ ϑαϊοσαοηῖς Ῥγονεγδῖα ουπὶ Ἐχροπεοηιθυς Ῥτγοςορί!, ἥης Οαρίζυτα. ἀϊνὶ- 



ΡΑΖΈΛΤΙΟ ΑὉἡ ΠΙΒΕΌΜ ΡΚΕΟΥΕΒΒΙΟΒΌΜ. 

ἤοπε. Οὐοάεχ "ἴα δι οἱϊπὶ Αγίξη! Μοπειηραῆδ, υἱ ἴῃ δοάεηι ποίδίυτη εξ δῷ ἱρίο 
ροῆεῆοτε. 

,οό, Οὐοάεχ ΒιδΠοίἤεος Ν᾽ αἰσαης ῬΑἸλτῖπο- ΗςΙἀοἸΒεγρεηί, πε ΠΊ Ὀγαπαζοῦξ, ὨῸΠῚ. 337. [ἢ 
4ἴ0ο. (2. 1}}1 ΧΙΙῚ. 

. 297, Οὐοάεχ Ν δοδηι8, το γάπδοθιδ, ηυηλ. 1802. ἴῃ ἔο]ο, ἀσάαθιυ5 ΠΟ] Πλη158 Ἔχαγαίυβ οἶγοᾶ 

ἔξο. χιῖ. (ὐοητηεῖ Ῥγονεγθια ϑαϊοπηοηῖβ ουπὶ Εἰχροῆτοηϊδιις Ραίση. Νυ}14 εἴ 
(δρίταπλ ἀππιηΐτο, χαετηδατμηοάμηι ἴῃ ΕἸ Ιοπα Α]ά!η8. 

ἘΔΙΤΙΟΝΕΘ, 03: ἴῃ ριογδι5 Πδτι5, οδίάθγῃ ἴῃ πος 4ύοαιις σοητῖα!!. 

ΡΑΤ ΒΕ οὐ ΒΘΟΚΙΡΤΟΚΕΘ ΟΚΖΈΟΙ πάεπι ἔεγε, 41 δηῖθα, σοπέεγιηζυσ, εἴ εχ ἽΠΕΞ δοΓΠ.) ΘΧοῖ- 
Ρἰατιδυβ. ἢ 

ΝΕΚΘΙΟΝΕΘΒ αιυδ οἰταπῖυγ (πηΐ ϑγγίασα Βαγ- Ηθῦγαι, [πα ψεῖιβ, εἴ Αγπγεηᾶ εχ 1 ς Οοάϊοῖθυβ ϑαγρι. 

Ῥγφῖογθα οοϊ]δῖίοηι ἔμπα Οοάϊσυπ) 103. εἴ 109. Δ6]υηχιΐ οἱ. ΑἸτασιβ ἰδτιοηθ5 ἐσ Ν εῖ- 

ἤοης Ατγιηβηα, ἴατὶ Μϑ. 4υδηλ ηρτγεῖλ, εχ ϑεγιηοηῖδυβ Αγηγεηο-,Αἴίη!ς Ζ4οοδὶ ΝΙ- 

ἤδθεηὶ, εἴ εχ Ευοδοίοριο Οορίο-Αγάριοο Εοηγα εαἀϊο΄ 1761. (ὐοάϊςες Μϑιι: Αγγηθηὶ, 
4υϊδυ5 υὔτὰγ ΑἸτεγαβ, τὰπητ Πάσπι, αὐ νΙάείυγ, φυογαμα ἀφδίυγς ΝΟ ἴη Ῥγαίδιοπε 

λα τοπγιλ Ργιπλ 1 ; νἹΖ. ὙΙπἀοδοηξηΐ, πυη}. 2270. 3274. Οἷα {Ὁ τυ]ο0 ΑτΓη). 1. 

Ατῇλ. 4. οἰἴαῖῖ. {γ|4. γαίας. δά Τοίμδῃ,.) [15 νογο, 404 εοάεγῃ πχοάο ἤοῃ ΒΕΙΒῚ 
ΠΔῚ βπεγίηϊ ἴῃ ἤοο ἰἰθγο, ἱρίαβ ΑἸ εγὶ ποίαβ δἢρεγε νἱλιπὶ εἴ. 

ὃ. Ρ. 

σΙρὼ 



8. 

9. 10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

17. 

᾿ 2αλίοπενι. Οὐρεη. ᾿1ϊ. 32. 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΣΑΛΩΜΩΝΤΟΣ. 

ΓΠΠΑΡΟΙΜΙΑΙ Σαλωμῶντος υἱβ Δαυὶδ, ὃς ἐξασίλευσεν ἐν Ἰσραὴλ, ΤΓγώναι σοφίαν χαὶ σσαι- 

δείαν, γοησαί τε λόγες φρονήσεως, Δέξασϑαί τε ςροφᾶς λύγων, γοῆσαΐ τε διχαιοσύνην ἀληϑῆ,; 
" 4 ’ Φ ἰων » »9 Ι Ί΄ ἃς "ῇ 7 ; ἍΖ 27 . » ᾿ 

χαὶ χρίμα χατευϑύνειν: Ἵνα δῷ ἀχάχοις ππανεργίαν, παιδὶ δὲ νέῳ αἴσϑησίν τε καὶ ἔννοιαν. 
ΜΝ Ἢ . » 7 . ΄ Μ ε ᾿Ν ΄ ΄ . 7 ΄ 

Τῶν δὲ γὰρ ἀχόσας σοφὸς σοφώτερος ἕςαι, ὁ δὲ γοήμων χυξέρνησὶν χτήσεται" Νοήσει τε παρα- 

ξολὴν χαὶ σχοτεινὸν λόγον, ῥήσεις τε σοφῶν χαὶ αἰνίγματα." ᾿Αρχὴ σοφίας φόξος Κυρίου, σύνε- 
ν.. »᾽ Ν “ » σὰ ΟΣ ῳ, ». “2 ν » ννών» ν » ΄  ΄ Ν “ 

σις δὲ ἀγαθὴ σᾶσι τοῖς σσοιδσιν αὐτήν" εὐσέξεια δὲ εἰς Θεὸν ἀρχὴ αἰσϑήσεως, σοφίαν δὲ καὶ. 
΄ 2 “,᾿ 2 7 Μ ἐς [{- ΄ χ.: Ν, . » “7 . 7 

πραιδείαν ἀσεξεῖς ἐξεϑενγήσεσιν. ἴάχϑε υἱὲ παιδείαν πσατρός σα, χαὶ μὴ ἀπώση ϑεσμὲς μητρός 

πλανήσωσιν ἄνδρες ἀσεξεῖς, μηδὲ βουληϑῆς. 

σα. Στέφανον γὰρ χαρίτων δέξη σῇ χορυφῇ, χαὶ χλοιὸν χρύσεον περὶ σῷ τραχήλῳ. ὙΪὲ μή σε 
᾿Ἐαὰν ππαραχαλέσωσί σε, λέγοντες, Ἐλϑὲ μεθ᾽ 

ἡμῶν, χοινώνησον αἵματος, χρύψωμεν δὲ εἰς γῆν ἄνδρα δίχαιον ἀδίχως, Καταπίωμεν δὲ αὐτὸν ὥσ- 
περ ἄδης ζῶντα, χαὶ ἄρωμεν αὐτῇ τὴν μνήμην ἐχ γῆς, Τὴν χτῆσιν αὐτ τὴν πολυτελῆ χαταλα- 
δώμεϑα, πλήσωμεν δὲ οἴχας ἡμετέρες σχύλων' Τὸν δὲ σὸν χλῆρον βάλε ἐν ἡμῖν, χοινὸν δὲ βαλάν- 

΄ ΄ . 7 ᾿ 7 ς ωὦ Ν ρ 3 ει 2 ὡ" τοῦ 

τιον χτησώμεϑα πάντες, χαὶ μαρσίππιον ἕν γενηϑήτω ἡμῖν' Μὴ πορευϑῆς ἐν ὁδῷ μετ᾽ αὐτῶν, 
φῷ 4939Ψϑ “Φ 9 595.., 3 ’ 4 βρῶ 

ἔχχλινον δὲ τὸν πόδα σοὺ ἐχ τῶν τρίδων αὐτῶν. Οὐ γὰρ ἀδίχως ἐχτείνεται δίχτυα ππτερωτοῖς. 

1. Ἰεεῖξ τοῖυπι σςοτηπηϑ ἴῃ Απῃ. Μ8. Παροιμίαι---τοαιδείαν ἴῃ 
οοπι. {64.] λα οὐπὶ ἱπιεγπγεά, το3. υἱξ Δαυὶδ ὅς. δὰ ἤη. ςοπη}] βα- 
σιλίως Ἰσραήλ Απῃ. Ἑά. ἐν Ἰσραὴλ] ἐν Ἱερεσαλημ τού, 147. 

11. νοῆσαί τε] καὶ νοησαι 23, 252, 254. Εὐΐεν. Ῥγξρ. Ενδηρ. 
Ρ. 513. νοήσετε 103. κατε Απῃ. Μ9. εἴ Εά.͵ 

11. Δέξασϑαί τε] α τε 22. (Ασπι. Μ5. υἱ 41101.) δεξασϑε τε (εἰ 
ἢς 4118] οσιπὶ ε ΡῖῸ αἱ) 1ὸ 3. ςροφὼς λόγων) Ἔ καὶ λυσεις αἰνιγμαᾶ- 

τῶν 68, τοῦθ, 147, 157» 161, 248. Οοπρί. ΑΙά. ςροφὴν λόγων καὶ 

λύσιν αἰνιγμάτων δίαν. Οἰἶΐτογ. νοῆσαί τε] νοησαται (ῇο) 2 8. νο- 

ἡσετε 103. ατε ΒΔΠ]. Μ. ἱ. ξοφ. Αππτη. Μϑ55. εἰ Εά, νοῆσαί τε διε. 
δὰ ἤμι. σοπλ. 6.7 α τος. δικαιοσύνην ἀληϑὴ) λόγον ἄληϑεῖ (Πς) 

103. α ἀληϑη 157... καὶ κρίμα κατευθύνειν] καὶ κρίμα εὐϑύυνειν 
103. καὶ κρίματα εὐϑυναι ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ. 432. 

ΙΝ. Ἵνα δὼ ἄς. δὰ ἤη. ςοπι.} 5 ἀεί ῥμέγο Ἱμπίουὶ ,εηζμσι οἰ κορ ὶ- 

καιδὲ δὲ νέῳ] καὶ παισὶ νέοις Αττι. ΜΊ5. εἰ 

ἙἘά. αἴσϑησιίν τε] α τε Ευὲ6Ὁ. ]. οἴ, ἔννοιαν] εὔνοιαν ΟἸεπι. ΑἸεχ. 
], οἵ. 

Ν. Τῶν δὲ] τῶν τε ΑἸεχ.λ Τῶν δὲ γὰρ ἀκέσας} α γαρ ἀκεσας 
103. γὰρ 147. ὧν ἐὼν ἀκέσῃ Απη. Μϑ. εἰ Εἀά, τῷ δὲ ἀκέσας 
δίαν. Οἷἶτορ. ὁ δὲ νοήμων---σαραξολὴν ἴῃ οοηι. {ε4.} ὁ δὲ νοήμων 
νοήσει 'σαραξολὴν Αἴβλη. ἰ. 43:1. κυδέρνησιν κτήσεται] χυξερνησιν 

᾿ς κτήσηται 103. 

ΝΙ. Νοήσει τε] νοησηται 103. νοῆσαι τε τού, 297. ΒαΠ]. Μ. ]. 
οἷς. γοήσετε ΑἸά. παραξολὴν)] παραξολὰς Β4Π]. Μ. Ἰ. εἶς. Ογτῆ!!. 

ΑΙεχ. ἴοπῃ. ἷ. ρατγῖ, 2. Ρ. 146. δίαν. Οἴἶτορ. τταροιμίας (4]. τραραξο- 

λᾶς) Αγ. Μ5. εἰ Εά. καὶ σκοτεινὸν λόγον) καὶ λόγους σχοτεινὲς 

Ατηι. Μ5. εἰ Εἀά. ῥήσεις τε] κτε 29). καὶ αἰνίγματα] - αὐτῶν 
23. Ασγη. Μ955. εἰ Βα. 

ΙΠ. ᾿Αρχὴ σοφίας] ἀρχὴ αἰσϑήσεως ΟἸεπ). ΑἸεχ. Ρ. 143. (ΟΓ, 

Ρ. 446. εἰ 41.) 7πμίμι μη Ταιοὶξ, (]. 

23. ΟἸεπι. Ἐρίϊοπι. δ. 97. σύνεσις---αἰσϑήσεως Βαδεῖ Ἰηῖεῖ ᾿ποος 
ΑΙεχ. κα 1οἱξ, Δ]. νυγ. πᾶσιν] α το2. εὐσέδεια δὲ] α δὲ 68. 

ΑΙά4. εὐσέξεια ἀγαθὴ Ατι. Μ558. εἰ ἙΕά. εἰς Θεὸν] εἰς Θεον" φοξος 

Κυριου 23,2.2. ἀρχὴ αἰσϑήσεως] ἀρετὴ αἰσϑήσεως 111. ἀσεζεῖς 
ἐξεϑενήσεσιν]) ἀσεδεις ἐξεϑέενεσιν 22. 

ΨΝ1Π. ἴλκϑε υἱὲ] αὐιε το32. μδ8 14). παιδείαν πατρός σῃ] 

νομῆς πατρος σου 11], 68, 103, 1το0, 147, 157, (16τ. τε Θεξ {υργα- 
(οτἶρι.) 248, (2 ς2. πιᾶγρ.) 253, 2.54, 29, 296, 297). Οοπιρὶ. ΑΙἹά. 
Οτες. ΝΥ]. 476. λογες πατρος σε τού. νόμες μητρός σε'᾿ Αττη. Μ58. 
ϑεσμὲς} νόμους Ατπι. Μ5. εἰ Εά, παιδείας ϑϊαν. Οἴτορ. 

νοι. ΠῚ. 

φόξος Κυρίου) φοξος Θεκ ᾿ 

ΙΧ. Στέφανον γὰρ) ξεφᾶνον δὲ τοό. δέξῃ) ἵξῃ ΑΙοχ. σῇ κο- 

ρυφῃ} σῇ κεφαλῇ ΟΒγίοίι. κ. 448. ἐν κεφαλῇ σου Απτη. Μ88. εἰ Ἐα. 
καὶ κλοιὸν χρύσεον] χρυσεων (ἢης καὶ κλοιον) 103. . περὶ τῷ] ἐν τῷ 
Απη. Μ5. εἰ Εα. ; 

Χ. ἄνδρες ἀσεξεῖς} ττ. τορ, 2ς2. οἱ ἁμαρτωλοὶ ΟἸεπι. ΑΙεχ. Ρ. 
154. κα ἄνδρες Αττι. Μ58. εἰ Εἀ. ᾿ μηδὲ. βεληϑῆς} μηδὲ πορευϑης 
26ο. μηδὲ πορευϑῆς μετ᾽ αὐτῶν ὁδὰς μηδὲ πορευϑῃς ΟἸεπι. ΑἸοχ. ]. οἶξ, 
καὶ μὴ βαληϑῶσιν Ατπι. Μ5:  - 

ΧΙ. ᾿Εν παρακαλέσωσί σε] κα σὲ 207). ᾿ 

Ασῃ. Μ5. εἰ Ἑά. 
ξυίπεπι ΓΑιςοὶ, (Δ]. 

λέγοντες] καὶ λέξωσιν 
᾿Ελϑὲ-- αἵματος] Κι ἐπὶ, εοπυπηπῖσα ποδίσοεσε (πη- 

αἵματος) - ἀϑῴε ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ἰ. οἷ, κρύψω- 

ἀφανίσωμεν ΟἸεί,. 
ἐκ γῆς} απὸ τῆς γῆς 28, 

μεν δὲ] κρυψωσαι το3. α δὲ (ἢς 41101} Αται. Μϑ. εἰ Εα. 
ΧΙ]. Καταπίωμεν δὲ] καταπίομεν δὲ τορ. 

ΑἸεχ. 1. οἷ. ὥσπερ ἄδης] ὡσπερ αδὴ 23. 
1ο9, 2ζ2, 26ο, 29. ἮΝ 

ΧΙΠΙ. Τὴν κτῆσιν] τὴν κτισιν 111. τὴν, οπλ ο χτησιν [ςἀ ὑρατίο 
τεϊϊθο, ᾿ο3. καὶ τὰς κτήσεις Αττι. Εὰ. ὥς, ἤηε καὶ, Ατῃ. Μ8. 
᾿καταλαξώμεϑα) καταλαξομεϑα 23, Ιορ. καταλαξωμεν τοό. οἵ- 
κους ἡμετέρες) οικς ἡμετέρων 23) 103, τού, 147. 

ΧΙΝ. Τὸν δὲ σὸν κλῆρον] τὸν δὲ κλῆρον σε 43, 2ς2. καὶ τὸν κλῆ- 

ρὸν σε Αττη. Μ8. βαλε ἐν ἡμῖν} βαλε ἐν μέσω ἡμῶν 23, 252. βα- 
λον ἐν ἡμῖν 147. βᾶλε μεϑ᾽ ἡμῶν Ατηι. Μϑ5. εἰ Εἀ. δῖαν. Οἴχορ. 
κοινὸν δὲ --πάντες}) α ουπὶ ἱπιετηεά. (οπηρ. κοινὸν δὲ βαλάντιον] 
βαλλαντιον δὲ κοινον 23. κ δὲ 14). κτησώμεϑα πάντες] κτησο- 
μεϑὰ 1ιο3. καὶ μαρσίππιον διε. δὰ ἤη. ςοπ1.} α 23. γενηϑήτω 
ἡμῖν) γενηθήτω πάντων ἡμῶν 2:2. γενηϑέντων ἡμῖν 29ςζ. γενηθήτω 
ἐν πᾶσιν ἡμῖν δῖαν. Οἴτορ. 

ΧΨ. Μὴ πορευϑῆς] ῥγαεπεῖττ. υἱε μου 23, 2ζ5, 254, 29ς, 207.. 
μὴ πορευϑεις 103. ΡγαΠηϊῖ, υἱε Φοό. ρῥγεπιῖτῖ. τέχνον Ασπῃ. Μ5. εἰ 
ΕΔ. Μὴ πορενϑῃ-ς---τρίξων αὐτῶν] ἔκκλινον δὲ τον ποδα σου εκ τῶν 

τριξων αντων' μὴ πορευϑὴς ἐν οδὼ μετ᾽ αὐτων" οἱ γαρ ποδὲς αὐτῶν εἰς 
καχιαν τρέχεσι, καὶ ταχίνοι εἰσιν τὸ ἐχχέᾶι αἰμᾶ. τος. ἐν ὁδῷ μετ᾽ 
αὐτῶν} οδας μετ᾽ αὐτων 111, 68, τότ, 248, 2:4. 296. Οουῃρὶ. ΑΙά. 
ἔκκλινον δὲ] α δὲ 68, 161, 248. Οοπιρί. ΑΙά. ΟἸεπι. Αἰεχ. ρ. ςόο. 
ἔχχλινον δὲ δε. δά ἔῃ. σοπλ.} πε ἀἰδεϊέπες ρεάξηι ἐμένα σαὶ (εηεῖία: φογεπε 

Το; (41. τὸν πόδα σον] τὸν σὸν πόδα ΑΙεκ. ἐκ τῶν τρίδων αὐὖ- 
τῶν] εχ τῶν ποδὼν αὐτων 23. ἀπὸ τῶν τριδων αὐτῶν τού. 

ΧΝΠΙ. Οὐ γὰρ ἀδίκως} ρταεπλῖτι. οἱ γαρ ποδὲς ἀυτων εἰς κακιαν 
τρεχξσιν" καὶ τάχινοι τὰ ἐχχεειν αἰμα" συντριμμα και ταλαιπωρια εν 
ταις οδοις αὐυτων" καὶ οδὸν ειρηνης οὐχ ἐγνωσαν' 23. ΥΘΕΠΛΣ, οἱ γαρ 

ς Η 



δεις γινόμενοι 103. 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. 

τ ΞΕ Ν ει »“ Ζ 7 ε- ρ “. κἡὶ δὲ χο ν ἐγδοῦ ΄, 
Αὐτοι γᾶρ οἱ φόγου μετέχοντες, σϑησαυρίζεσιν εαυτοῖς χαχὰ" ἡ ὁὲ χαταςροφῆ ανόρων τ ἀράγομων 

χαχῆ. 
ἉἋ 3 ἰδὲ 

χὴν ἀφαιρένται. 

κα ς« εἐ χά 3 ’ ὯΝ ΄ ΝΑ ρὸ ἿΝ, 39.ϑ. - » Ν ε ρ 

Αὗται αἱ ὁδοί εἶσι πάντων τῶν συντελόντων τὰ ἄγομα' τῇ γὰρ ἀσεξείᾳ τὴν ἑαυτῶν ψυ- 
᾿ ᾽’ » φῳ » ε ρὸ ΕΣ Ν ΄ “ 56 Υ̓ 4 

Σοφία ἐν ἐξόδοις ὑμνεῖται, ἐγ δὲ πολατείαις πταῤῥησίαν ἄγει. Ἔχ ἄχρων δὲ 

τειχέων χηρύσσεται, ἐπὶ δὲ πύλαις δυναςῶὼν παρεδρεύει, ἐπὶ δὲ πύλαις πόλεως ϑαῤῥδσα λέγει, 
ς Α' ρῸ , 9 ΄᾿᾿᾿ ε Νν Ψ δ᾿ ᾿ 

Ὅσον ἂν χρόνον ἄχαχοι ἔχονται τῆς διχαιοσύνης, ἐχ αἰσχυνϑήσονται" οἱ δὲ ἄφρονες τῆς ὕδρεως 

ὄντες ἐπιϑυμηταὶ, ἀσεξεῖς γενόμενοι ἐμίσησαν αἰσϑησὶν, Καὶ ὑπεύσϑυνοι ἐγένοντο ἐλέγχοις" ἰδὰ 

τῆς ὕδρεως] αὶ της τοό. ἀὄσεδεῖς γενόμενοι] ασε- 

αἴσϑησιν] σοφίαν ΛΙπι. Μ8. εἰ Εἀ. 
ΧΧΙΠΙ. ἐγένοντο ἐλέγχοις) ἴΓ. 254. ῥῆσιν] ῥήσεις Ατηπ,. Μ5. εἰ 

ἙάΔά. διδαώξω δὲ] α δὲ το2. ὑμᾶς τὸν ἐμὸν λόγον] τον ἐμον λογον 

ὑμᾶς 23, 109. 252. ὑμὰς ἐμὰς λόγους Αἰδαη. ἱ. 4οο. 

ΧΧΙΝ. ᾿Επειδὴ ἐκάλεν) -Ἐ ὑμᾶς Ατπι. Μ56. Ἐπειδὴ ἐκάλαν-- 

ἐπιγελάσομαι οοπι. φό. Φμοπίανε φμί εν ϑοσαύαηι, εἰ ποη. οδαμήϊεδα- 

ἐς. α ἰντι δεδανς (γ ηοπος πῖεοῦ : ἰίαφμε εἰ ἐρο υοὔγα ῥεγαϊἰοπὶ “μρενεὶ '- 

4εόο: Οτρεῃ. 11. τόϊ. καὶ αὶ δχ ὑπηχόσατε) Ἔ μου 103. καὶ οὐχ, 

ὑπηκδετε ΑἸΪοχ. καὶ ἐξέτεινον λόγους] -Ἑ μου τορ, 297. καὶ εζε- 

τεινα λογους 296. ἄνϑ'᾽ ὧν ἐξέτεινον λόγους ΟΥΠῚ}}. ΑἸεχ. 111. 4.43. 
ἐξέτεινον λόγας μου (Πηε καὶ) Ατηι. Μ58. εἰ Εά, ἐξέτεινον) ἐξέτεινα 
ΒΗ]. ΜΙ. 1.379. καὶ οὐ προσείχετε] - με το3. 

Οήγεη. ἯΙ. 812. 297. Οοπιρὶ. ΑἸά. καὶ προσείλοντο 2ς3. ποπ αὔάωπιρίεγμηι Ταιοϊί. ΟἿ]. 

ΧΧΧ, ἐμυχτήριζον δὲ] ἐμυκτηρισαν δὲ 23,2 ς2, 253) (26ο. ἔπε δὲ) 

2955 207. 
᾿ΧΧΧΙ. Τοιγαρᾶν ἢ ἔδονται] ἐκξν ἔδονται Ογτ}}, ΑἸεχ. τοπι. '. Ρασῖω 

1. Ρ. 279. ἀσεξείας πλησϑήσονται ἐπιϑυμιας χπλησθϑησονται 43, 

“ς2,), 20.) 2907. {πω αύμπι ἀπίπας ΤλιοΙξ, (4. 
ΧΧΧΙ]. φονευϑήσονται] φονευϑήσωνται το3. ἐζξετασμὸς] κρισης 

(ἔς, πιᾶγρ. δ αἱ. πι.} τιοό. εἐζετάσμω 2Ὡοό. ἀσεξεῖς ὀλεῖ) αἀσεξεις 
ολεσει 23,) 26ο. ολεσει ασεθεις 100, 252, 20:5γ297. ἀσεΐζη ολειται 296. 

ΧΧΧΙΠ. Ὁ δὲ ἐμᾷ ἀκέων] ὁ δὲ ἀκβὼν ἐμ8' 22. κατασχηνώσει) 
αναπαυσεται ἐν εἰρηνὴ πεποιϑως 248: κατασκ. ἐπ᾽ ἐλπίδι] ἄνα- 
παύσεται ἐπ᾽ εἰρήνης πεποιϑὼς ΟἸεηι. ΑἸεχ. Ρ. 449. ((. Ρ. ζοι, 632.) 
ἐπ᾿ ἐλπίδι] εν ελπιδὶ 2ς3. ΑΙεχ. 

ΚΕΦ.1, 

18. 

10. 

20. 2], 

28. 

20. 30. 

31. 

32. 

38. 

ς 

Ὗ προήσομαι ὑμῖν ἐμῆς πνοῆς ῥῆσιν, διδάξω δὲ ὑ ὑμᾶς τῇ ἐ ἐμὸν λόγον. Ἐπειδὴ ἐχάλεν, χαὶ ὄχ ὑχη- 

χόσατε' χαὶ ἐξέτεινον λόγους, χαὶ οὐ προσείχετε" ᾿Αλλὰ ἀκύρους ἐποιεῖτε ἐμὰς βελᾶς, τοῖς δὲ 

᾿ ἐμοῖς Ἐλεγχρὶξ ἡπειϑήσατε' Τοιγαρδν χᾷγω τῇ ὑμετέρᾳ ἀπωλείᾳ ἐπιγελάσομαι, χαταχαρθμαι 

δὲ ἡγίχα ἔρχηται ὑμῖν 62 Ὲ} 58} Καὶ ὡς ἂν ἀφίχηται ὑμῖν ἄφνω ϑύρυθος, ἡ ἡ δὲ καταςροφή ὁμοίως 27. 

καταιγίδι τᾶρη: χαὶ ὅταν ἔρχηται ἼΣ ϑλίψις χαὶ πολιοραία, (ἢ ὅ οτᾶν ἔρχηται ὑμῖν ὄλεϑρορ) 

Ἔςαι γὰρ ὅταν ἐπικαλέσησϑέ με, ἐγὼ δὲ δὰ εἰσαχόέσομαι ὑμῶν, ξητήσεσί με χαχοὶ, χαὶ ἐχ, εὗ-. 

ρήσασιν. Ἐμίσησαν γὰρ σοφίαν, τὸν δὲ λόγον τῇ Κυρίου οὐ προείλαντο, Οὐδὲ ἤϑελον ἐμαῖς 
7 ρῷ 2 ΄ ΝΥΝ.) », Ζ : "ἊΝ “ Θ ε ““ εν" Ν Ν 

χροσέχειν βελαῖς, ἐμυχτήριζον δὲ ἐμὸς ἐλέγχες. Τοιγαρᾶν ἔδονται τῆς ἑαυτῶν ὁδδβ τὰς χαρπὲς, 
. ν ᾿ς ““"»ἷ ΄ ΄ ) »»ν» ν 287 ΄ ΄ ΠΝ 2 

χαὶ τῆς ἑαυτῶν ἀσεξείας πλησθήσονται... ᾿ΑΥΘ ὧν γὰρ ηἡδίχεν νηπίους, φονευϑήσονται, χαὶ ἐξε- 
. 2 “,ΨΣ, . ε .» ον “ ᾿ ΄ 95.» 2 ΄ ν ς ΄ » “2 Ξ5,.Ν 

τασμὸς ἀσεξεῖς ὀλεῖ. Ὁ δὲ ἐμᾷ ἀχούων χατασχηνώσει ἐπ᾽ ἐλπίδι, χαὶ ἡσυχάσει ἀφύξως ἀπὸ 
παντὸς χαχδ. 

ποδὲς αὐΐων εἰς κακιαν τρεχεσι, καὶ ταχινοι εἰσι τῇ ἐκχέαι αἰμα. 68, τς 7, ΧΧΥ. ᾿Αλλὰ ἀκύρους δες, δ ἔπ. ςοπ).] α Ογπῖ]!. ΑΙεχ. Ἰος. οἷ. 
2ς2, 254) 20ς. (296. πε εἰσι) (οπιρὶ. ΑἸά. (ΑἸεχ. οὐπὶ εἰσι ἴῃ ομαγσ. τοῖς δὲ ἐμοῖς ἐλέγχοις] τοις δὲ ἐμοις λόγοις, (103. ἴογ. ἐμης) τού, 2ς3. 
π11η.) Ῥγβετηϊτ, ἐλάετη, ΠΠΠ ταχεινοι, τότ. ῥργβεητε. εδά. ἔεγα Ασῃ. Μ5. ἠπειϑήσατε] εχ ὑπηκεσαται ([ 0) 23. οὐ προσειχετε 68, 103, τού, 

εἰ ΕΑ. δῖαν. Οἰἶζγοσ. ρα πηῖττ. οἱ γαρ ποδες αντων εἰς κακίαν τρεχσι' 147, 157) 248, 252, ̓ ζῶς3. υἐ νἱἀοῖυτ) 2.4, 46ο, 2ος, 296, 297. 
τάχινοι τὸ ἐχχεαι αἰμα. 2.8. ῥγατηϊτῖ. οἱ γὰρ “ποδες εἰς χακιαν τρεχε- Οοπιρὶ. Αἰά. ΑΙἰεχ. ΟἹεσι. Αἷδοχ. Ρ.. 149. πῃ. Μϑ. εἰ Ἑὰ. δίαν. 

͵ , σίιοχαι ταχυνοι εἰσι τὸ ἐκχεαι αἰἵμα 2097. δκ ἀδίκως Ογτῖ!!. ΑἸεχ. 'ν. Οἶορ. προσέχετε, (ῆπε ἐ) το9. ποπ ἱπέαπαεδαιις καρ. ΟἿ]. 

ιςς. ἐκχτείνεται δίκτυα] ἐχτεινοντῶι δικτνα 68, 448. (ουηρί. ΑΙά. ΧΧΨῚ. Τοιγαρᾶν κρ γὼ] α χάγω 103. τῇ ὑμετέρῳ ἀπωλείᾳ 
πτερωτοὶ] ττερωτα" οἱ γαρ ποδὲς αὐτῶν εἰς καχιᾶν τρεχβσι" καὶ τ: ἡμέτερα ἀπωλεια το3. καταχαρᾶμαι ἅς. δὰ Ββη. οοηι.] ὁταικλαόον 
χυνεῖ τὰ ἐκχαΐειν (Πς) αιμῶὼ 1ο3. Ἔ οἱ γὰρ ποδὲς ἀντων εἰς κακιᾶν σεέενι ααάνεγψμς ὑο5, σππι Ὁσμεγ υοὖϊε (μδί!ο ἐμνιμδμς Τςὶξ, (αἱ, κατα- 

τρεχσι, καὶ ταχινοι τῇ ἐκχέειν αἰμα. 26ο. χαρᾶμαι δὲ] ἐπιχαρεμαι δὲ 23, 68, 109, 147» 161, 252, 20ς, 297. 
ΧΥΨΤΙῚ. Αὐτοὶ γὰρ] ὅτοι γαρ τού. οἱ φόνου μετέχοντες) α'μα-ὀἉ ΑἸά..ὄ ἡνίκα ἔρχηται} ἡνικα αν ἐπερχηται 23. 68, τού, τότ, 548, 

- τῶν ιμετεχόντες 23. Οἴεπι. ΑἸεχ. Ρ. 447. εἰ 4]. οἱ αιμάτων μετέχοντες 207. (οπιρί. ΑἸ4. ηνικὰ ἂν ἐρχηῆται 103, 109, 147» 157,» (20 ς. οὐπὶ 
2ς2. οἱ φόνου μετέχεσι Ατιη. Μ5. εἰ Εὰ, ἤς; ἔπε οἱ, δῖαν. Οἷἶτορ. εᾶν ΡΓῸ αν) 296. ΑΙοχ. ΟἸεπ,. Ἀοπι. αἀ Οοηπίῃ. ἘΡ. ἱ. δ. ς 7. ΟΠ. 

ἡ δὲ καταςροφὴ δις. τὰ ἤπ. ςοπ|.} α 23. Οοπιρὶ. Τλιοὶξ (α]. μαθεὲ ΑἾεχ. 1. οἷς, ἡνίκα εἂν ἐρχηῆται 2532. πηνίκα ἂν ἔρχεται 2.4. ὑμῖν 
Ἰηΐοῦ ὕποος Αἶθοχ. ἢ δὲ καταςροφὴ---Οἰσχυνϑήσονται ΠοΠη. 22.] ὄλεϑρος ὑμῶν ὄλεθρος ΑἸεχ. ὄλεϑρος---ὐμῖν 1 ἴῃ οοηι. ζ64ᾳ.] ... 
α Ουπὶ ἰηϊοεγπΊδά. 100. α ουπὴ ἱπίεττηδά. το0. 

ΧΙΧ. Αὗται αἱ ὁδοί εἰσι} α εἰσι ,όο. αὕτη ἡ ὁδός ἐςι Ατηι. 48. ΧΧΨΠ]. ἡ δὲ καταςροφὴ] ευενβο αμίεπι βηνεὶϊὶς ργοκεῖίαε Τιυςὶξ, 
πάντων τῶν συντελάντων) σαντος λεονεέχτεντος 248. τὰ ἄνομα] ὄσαὶ. ὁμοίως} ὁμοία Ογτῖ]!!. ΑἸεχ. 1. οἶξ, καὶ ὅταν---πολιορχία] 

τολεονεξιαν 248. τὴν ἀνομίαν Αται. Μ8. ϑ8[αν. Οἰΐτορ: α οὐπὶ ἱπιεγπχοά. τοῦ. Ατπι. Μ8. εἰ Ἑά. καὶ ὅταν ἔρχηται ὑμῖν] ἢ 
ΧΧ, Σοφία ἐν ἐξόδοις δες. δὰ ἢι.. ςοπι. {64.] διαρίενεα ἐπ ἐχίία α-͵ οταν ἐρχῆται ὑμῖν 23γ 100, 147, 157) τότ, 2:2, 296, 207). Οοπηρὶ. 

πἰμμν, ἐπὶ ρίαιεὶς σκίσπι βάμεϊαίϊοεν αρὶ!, ἱπὶ  μαπεὶς πμισὶς ρῥγυξϊοαίπτ, αι ΑἸ, ΑἸεχ. ϑῖαν. Οἶτορ. ἢ οτε ἐρχῆται το3. καὶ πολιορκία] καὶ 

2ογἷς συίοτι εἰο ας εοηβαπιεγ ἰοφμίωγ. Ιτεη. Ρ. 4390. παῤῥησίαν ταλαιπωριὰ 147. ἣ ὅταν δις. δὰ ἔῃ. ςοπι.} α 23, 68, 103, 100, 

ἄγει] βμείαϊμεν αρὶ! Νὶρ. Ταρί. 147, 1ς79 161 248, 252, 2:53, 2.4) 26ο; 29ς, 296. Οοτηρὶ. ΑΙά, 

ΧΧΙ. Ἐπ ἄκρων---κηρύσσεται} ϑβεῖ υεγ ϊεεσι ταργογ αι ῥΓεάϊεας ΟἸεπν. ἔσῃ. ]. οἵ, δίαν. Οἰἶΐγορ.. μαῦθεῖ ᾿πῖεγ ἅποὸβ ΑΪςχ. 

ϑγγ, Βαι-Ηεῦγ. ζπρογίἷϊς ἀπίορι ροίεπιίον αὐβὶε Νὶρς. Ταρῖ, ᾿Ἐπ᾽ ΧΧΥΊΙΙ. ὅταν ἐπικαλέσησϑέ με] οτι ἐπικαλεέσεσϑαι με 23. οταν 
ἼἜ εἰ ἀγα, ἄκρων δὲ], δὲ 23, 252... μαρεῖ δὲ Ἰηΐετ ὕποοὸβ ΑἸεχ. ἐπὶ δὲ ι"-- επικαλησϑὲ μὲ τού. οτε ἐπικαλεσησϑὲ μὲ 2907. ὅτε ἐπικαλέσεσϑέ 

παρεδρεύει} α οὐπη ἱπίεγπιοά, Οοτηρὶ. δεῖ ἴπτεῦ ὕποος ΑἸεχ. ἐπὶ δὲ με Οήρεη. [. 2720. ἐγὼ δὲ] α δὲ ΑΙά. εἰσακάσομαι ὑμῶν} αὶ ὑμὰν 
“ἧ. ὅς. 84 ἢπ. οοπ|.} ἐπ σιν ὶς φμοφμς οἰοἱ ας εοηβάεμιεν αἰ!, ΜῚρ. 33... εἰσακεσομαι ὑμῖν 103. 

! Τλρί. ἐπὶ δὲ πύλαις πόλεως ἐπι δὲ πυλαις πολεων 68. ἐπι δὲ πυ- ᾿ΎΧΙΧ. ᾿ἘΕμίσησαν γὰρ σοφίαν) ἐμισησᾶν γαρ παιδειαν ΠΙ, » 396. 

λας πολεὼν τό:ι. ϑαῤῥδσα λέγει} ϑαρσεσα λέγει 1 ς7. τὸν δὲ λόγον] τὸν δὲ φόδον ΟἸεπι. Ἀοῃ,. 1. εἴ. τὸν δὲ λόγον τῇ Κυ- 
-- ΧΧΙ]. Ὅσον ἄν χρόνον] οσὼν ἂν χρονον 1ο3. ἄκαχοι ἔχονται] ρίου} τε ΠῚ. τὸν δὲ φοδον Κυριου 23, 68, 103, τού, το9, 1475)1 7» 

Γ ᾿ ψ" ᾿ς ἄκχᾶχΟΙ ἔχωνται 248, 253, 46ο, 207. (Οοπηρί α τῆς δικαιοσύνης] ἴοι 3248, 2:2, 253, 24, 26ο, 29ς, 296, 297. (οπρρὶ. Ια. ΑἸεχ. 

ΕΣ “ΠΑ τῆς 26ο. ἔκ αἰσχυνθήσονται] οὐ καταισχυνϑησονται 1Ιού, 2 52, Χᾶὶ τὸν φόξον Κυρίε Ατηι. Μ5. εἰ Εά. 5᾽|4ν. Οὗτος. εἰ προείλαντο] ἐ 

δὲ 297. οἱ δὲ ἃ ἄφρονες ὁ ὅτε. δ ἤπ. οοπ.] οἱ ἀπαίδευτοι ἐμίσησαν σοφίαν. προείλοντο 23) 68, 103, τού, το9, τότ, (248. εχ οοττ.) 2:2, 26ο, 29 Κ» 



᾿ ἐρεπηδιε (5 Αὐρ. 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. 

ΥἹΕ ἐὰν δεξάμενος ῥῆσεν ἐμῆς ἐντολῆς χρύψης παρὰ σεαυτῷ, Ὑπαχόσεται σοφίας τὸ ὃς σου, 
"ς ρὸ ρ ΝᾺ, ἜΝ ᾽ Γ ρῶ 

χαὶ «ταραδαλεῖς χαρδίαν σου εἰς σύνεσιν, «φαραδαλεῖς δὲ αὐτὴν ἐπὶ νεϑέτησιν τῷ υἱῷ σε. Ἐὰν. 

γὰρ τὴν σοφίαν ἐπιχαλέση, καὶ τῇ συνέσει δῷς φωνῆν σου, Καὶ ἐὰν ζητήσης αὐτὴν ὡς ἀργύριον, 
χαὶ ὡς ϑησαυρὲς ἐξερευνήσης αὐτήν᾽ Τότε συνήσεις φόδον Κυρίου, χαὶ ἐπίγγωσιν Θεδ εὑρήσεις, 
“ ΄ ἣ ! ΄  :Ν ΄ » " " Ν ΄ 
Οτε Κύριος δίδωσι σοφίαν, χαὶ ἀπὸ προσώπου αὐτᾶ γγνωσις χαὶ σύνεσις. Καὶ ϑησαυρί ζει τοῖς 

χατορῦῦσι σωτηρίαν, ὑπερασπιεῖ, τὴν πορείαν αὐτῶν, Τ8 φυλάξαι ὁδὲς δικαιωμάτων, χαὶ ὁδὸν 

εὐλαδεμένων αὐτὸν διαφυλάξει. 
[4 2 ’ 

ἄξονας ἀγαϑές. 

Τότε συνήσεις διχαιοσύνην χαὶ χρίμα, χαὶ χατορϑώσεις πάντας 

᾿Εᾶὰν γὰρ ἔλϑη ἡ σοφία εἰς σὴν διάνοιαν, ἡ δὲ αἴσϑησις τῇ σὴ ψυχῇ χαλὴ εἶ- 

γαι δόξῃ, Βελὴ χαλὴ φυλάξει σε, ἔννοια δὲ ὁσία τηρήσει σε, Ἵνα ῥύσηταί σε ἀπὸ ὁδὲ χακῆς, 

χαὶ ἀπὸ ἀνδρὸς λαλδντος μηδὲν πστιςόν. Ὦ οἱ ἐγχαταλείποντες ὁδὲς εὐθείας τῇ “πορεύεσθαι ἐν 
ἢ, »ο 7 ς Ι ’’ )ικς φᾷ Ν, ᾽’ ,),Ν “" “ι|,ιἂ"."» ε 7 

ὁδοῖς σχότους" Οἱ εὐφραινόμενοι ἐπι χαχοῖς χαὶ χαίροντες ἐπι διας ροφὴ χαχῆ" ὧῶδν αἱ τρίδοι σχο-- 
Ν Ν ’ ε Ν 9. »" ἴς 7 ᾿ἶν Ξ,ΙΝ ΝΥΝ 3 », ν, 29 , 

λιαὶ, χαὶ χαμσυλαι αἱ τροχία! αὐτῶν, Τ8 μακρὰν σὲ “σοιησαι ἀπὸ ο08 εὐσείας, χαὶ ἀλλότριον 

τῆς δικαίας γνώμης" υἱὲ μή σε χαταλάξῃ καχὴ βελή' Ἢ ἀπολιπᾶσα διδασχαλίαν γεότητος, καὶ 

μετὰ τῶν γηγενῶν τὰς ἄξονας αὐτῆς. 

τρίξους ἀγαϑὰς, εὕροσαν ἂν τρίδους διχαιοσύγης λείας. 

ὅσιοι ὑπολειφθήσονται ἐν αὐτῇ. 

ἀπ᾿ αὐτῆς. 

Ι. Ὑἕὲ ἐῶν] α αν 6ὅ8.ι. ἐὼν δεξάμενος δις.} δέχε ῥήσεις ἐντολῶν, 
καὶ εἰσακέσεται σοφίας τὸ ὅς σου, ἵνα συνήσῃς δικαιοσύνην καὶ κρῖμα. 
(υἱάπια νετῦα ἴμηῖ εχ ν. 9.) ΟἸυγίο. νὶ. 379ς. ῥῆσιν ἐμῆς ἐντολῆς] 
ῥήσεις ἐμὰς καὶ ἐντολὰς ϑίαν. Οὗτος. παρὰ σεαυτῷ] παρᾶ σοι 23. 

11. Ὑπακέσεται σοφίας] ἐπαχσετῶι σοφιᾶς 103, 252, 2ζ3, 20ξ. 

εἰς σύνεσιν} ἐπι συνεσὶν τοό. ἐπὶ ναϑέτησιν] εἰς νεϑετησιν 2ς2, 20ς. 
111. τὴν σοφίαν] τὴν φρόνησιν τήν τε αἴσϑησιν ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ. 331: 

ἐπικαλέσῃ] ἐπικαλεσὴς ᾿το6. -- μεγάλῃ τῇ φωνῇ ΟἸεπ). ΑἸεχ. ]. οἶξ, 
καὶ τῇ συνέσει διο. δά πη. οοπ).} α ΟἸεπ,. ΑἸεχ. 1. οἷ. ϑῶς] δὸς το 3, 
1Ἰοό. φωνήν σ8] -Ἐ τὴν δὲ αἰσϑησιν ξητησης μεγαλη τὴ φωνὴ 68, (τού, 
2ς3. οὐ πὴ ζητήσεις.) 147. 161. (οπιρί. ΑΙά. (Αἰεχ. μὉ “Ὁ} -Ἐ τὴν δὲ 
αἰσϑησιν ζητησεις μεγάλη φωνὴ 103. ϑίαν. Οἰἶτορ. -ἔ τὴν δὲ αἰσϑη- 

σιν ζήτει σὴ (6) μεγάλη τὴ φωνὴ 2ζ2. - τὴν δὲ αἰσϑησιν ζητησης 

μεγαλῃ φωνῃ 26ο. -Ἡ τὴν δὲ αιἰσϑησιν ζητησει βεγαλη τὴ φωνὴ 20ς. 
Ιν. Καὶ ἐὰν] α ἐᾶν ΟἸεπι. ΑἸεχ. .. οἷς, ὡς ἀργύριον δίς. δὴ ἤη. 

οοι.} ὥσπερ ἀργυρίου ϑησαυρὲς, καὶ τροϑύμως ἐξιχνιάσῃς ΟἸεπι. 

ΑἸεχ. ἰἴος. εἰ. καὶ ὡς ϑησαυρὰς] καὶ ὡς ϑησαυρον τού, 20ς, 297. 
ἐξερευνήσής αὐτήν] ἐξερευνησεις (εχ οοτί. 80 εβάεπι π1.} αὐτὸν τού. 

Υ. Τότε--Κυρίον] γοήσεις ϑεοσέξειαν (Ἰεπι. ΑἸεχ. 1. εἶϊ. συνή- 

σεις] συνεσις 23. ἐπίγνωσιν ΘΕ“ εὑρήσεις] αἴσϑησιν ϑείαν εὑρήσεις 
ΟἸεω. ΑἸεχ. 1. οἴ, μην ἀουίημσι ἱπυεπίες. Οὔρεῃ. 1. ς3, τος, 718. 

1). 42, 88ι. 

ΝΙ. Ὅτι Κύριος σωτηρίαν ἴῃ ςοπι. ίεᾳ. ] ὁ γὰρ Θεὸς δίδωσι σο- 
φίαν ἐκ τῷ ἕαυτξ ςόματος, αἴσϑησίν τε ἅμα καὶ φρόνησιν, καὶ ϑη- 
σαυρίζει δικαίοις βοήϑειαν ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1. οἶς. ((Γ, ῥ. 6}).) 

ὟΙ]. Καὶ ϑησαυρίζει] ἔπε καὶ Ατπι. Μ8. τοῖς κατορϑδσι) 4;- 
ὑπερασπιεῖ) -ἰ δὲ 68, τοό, 109, 147, 16:, 2 ς4) 

295, 297. Οομρὶ. ΑἸ]ά. δ᾽αν. Οἰἶτορ. 

Ὑ111. ὁδὲς} οδον 111, 68, τού, 1475 157. 1όι, 248, 2ς2, 21}. 
Οοιηρ!. ΑἸά. δικαιωμάτων) δικαιωμῶτος 23. 

ὁδὸν] δικαιοσύνης, καὶ ὁδὲς Ατπι. Μ5. 
διαφνλαξει το3. 

ΙΧ. πάντες ἄξονος) , τψάντας ϑίαν. Οἴτορ. ἄξονας] αὐξονας 
(ῦς ν. 18.}111. ἀγαϑες] αγαϑε 23. τῆς δικαιοσύνης α (οἀα, ϑετρ!ὶ. 

ΧΙ. Βελὴ καλὴ φυλάξει. σε] βελαὶ καλῶν φυλάξασι σε Ατπι. Μ8. 
καλῇ] καλῶν Αττῇ. ἘΔ. ἔννοια δὲ ὁσία] ἐννοια δὲ αγαϑη 206. 

ΧΙ]. Ἵνα ῥύσηταϊ σε] ινα σε ρυσηται 103, 2ς3. βαρεῖ σε ἴῃ ςμᾶγ. 
ποΐποτε Αἰεχ. μηδὲν τίςον] διεγραμμενρ 23. 

ΧΙΠ. ἐγκαταλείποντες} ἐγκαταλίποντες ιοό, (τότ. ςατ. υἵ ἴῃ 

Ἑὰ. τω. τες.) οόο. γῇ]. ΑἸεχ. ἱν. 32. (1]. καταλίποντες.) χκαταλι- 
πόντες ΟἸγίο. 1. οἷ. τίς πορεύσϑαι!)} τὰ τοορευϑῆνα, 23» 103, 

τού, 1475 157» 252, 253, 254, 260, 20,297. ΑΪά, τῇ τορεύεσϑαι 
ἐν ὁδοῖς σκότους) α Αἴδλη. '. 278. ἐν ὁδοῖς σχότας] ἐν οδοις κακοῖς 
147. ἐν ὁδοῖς ἀγευϑύνοις ϑίαν. Οἰἶτορ. 

δικαιωμάτων καὶ 
, ΣΕ ΄ 

αὐτὸν διαφυλαξει}) αὐτων 

ΝΊ. 370. 

. διαϑήχην ϑείαν ἐπιλελησμένη. Ἔϑετο γὰρ πσαρὰ τῷ ϑανάτῳ τὸν οἶχον αὐτῆς, χαὶ παρὰ τῷ ἄδη 
Πάντες οἱ ππορεψόμενοι ἐν αὐτῇ ἐκ ἀγαςρέψεσιν, ἐδὲ μὴ 

[4 » 3 ΄ 3 ᾿ ’ἤὔ 4 ν» ἰρν βε 

καταλάξωσι τρίδους εὐσείας" οὐ γὰρ χαταλαμδάνογται ὑπὸ ἐγιαυτων ζωῆς. 
3 Ὰ, 3 ’΄ 

Εἰ γὰρ ἐπορεύοντο 
Φ 3 ρΦ ’ ρ ., 

Οτι ,κεὐϑεῖς χατασχηνώσεσι γῆν, χαὶ 

Ὁδοὶ ἀσεξῶν ἐκ γῆς ὄλδνται, οἱ δὲ «σαράνομοι ἐξωσθήσονται 
Ά 

ΧΙΝν. Οἱ εὐφραινόμενοι] ὦ ὡ οἱ εὐφραινόμενοι; 23, 68, τού, τότ, λ48, 

2ς2ς 2945) 297. Οοηιρὶ. Αἰά. ἑαὶ οἱ εὐφραινόμενοι Ἐγίοί. ν. 423. 

ἐπὶ κακοῖς] ἐν κάχοις ιοό. καὶ χαίροντες] οἱ χαίροντες Ομ γίοῖ. 1, 

οἶς, ἐπὶ διαςροφῃ κακῇ] ἐπι διαςροφη κακὼν τού. ΟἸιγίοί. 1. εἶϊ. 
εν καταςροφῆ καχῆ Οοπηρὶ. 

Ὧν αἱ τρίξοι] ὡν αἱ οδοι 23. αἱ τροχιαὶ) κα αἱ 103. 
ἘΥΗ Τὰ μακραν---γνώμης} Ομ οὐδ εαρίβὶς υἱανα τεδαπι, εἰ 

ἡώθαπι εοηβλίωσι ἀοίεγεῦβις ἢ Ἑαϊρεηῖ. τῆς δικαίας γνώμης] τῆς δὲ- 

καιας νομῆς 15). σε καταλάβῃ] σε καταλαξει 2.2. κακὴ βελή] 
ἴΓ. 103, 109, 147, 252, 2ς3, 260, 20ζ, 297. Οήξεπ. 1ῃ.. 7). ΟΒιγίοι, 

εον ἰἰαίϊο πιαΐα Ἑυϊξεηι. 

ΧΝΠΙ Ἡ ἀπολιπᾶσα] ἢ αἰολειπσα 68, τού, 1ς7, 161, 2ς2, 
χ)όο, 29ος. ΑΙά. Ἡ ἀπολιπᾶσα---τρίξους ἀγαϑὰς] α Ουπὶ ἰηϊεττηδά, 
Ομιγίοί. 1. οἷ, διδασκαλίαν) μαϑησιν 23. καὶ διαϑήκην ϑείαν]} 
α Χχαὶ 147. ΑἸά. καὶ διαϑηκης ϑειας : 297- ἐπιλελησμένη] ἐπιλε- 

λησμενην 23. 

ΧΝΠΠ. ἤΕϑετο] ὡρισὲν 23. ς μετὰ τῶν γεγενῶν] μετὰ τῶν γηινων 
103. μετῶ τῶν ἀφρόνων δ8ϊαν. Οἷἶτορ. τὰς ἄξονας] αἱ τροχιαι 23, 
109. (2:2. πηᾶγρ. υἱ ἴῃ Εἀ.) Ατην. Μϑ5. 

ΧΙΧ. Πάντες οἱ πορευόμενοι) ὥαντες οἱ παραπορευόμενοι 16Ὶ, 

248. Οουρὶ. ΑΙά. πᾶντες γὰρ οἱ πορένομενοι 2 ς4. ἀναςρέψεσιν) 
υποςρεψεσιν 23. δὲ μὴ καταλ.] 5δ᾽ αὶ μη καταλαξωσι 103, 2ζ4» 

(26ο. εχ οοττ. υἱ νἱάεῖιγ) 5ος, 297. «4ὃδ᾽ αὶ μη καταλαβδεσι τού. 
καταλάξωσι] καταλαῦασι (οοττ. υἱ ἴῃ Ἑἀά. π’. τες.) 147. τρίθους 
εὐθείας] τριδους αγαϑας 23. καταλαμδάνονται] καταλαμβάνων- 

ται ΑΙεχ. ὑπὸ ἐνιαυτῶν] υπὸ ἐνιαντον (εχ Πο11.) 2 ζἃ. 

ΧΧ, Εἰ γαρ] οἱ γαρ (πιεῃά.) “ ἐπορεύοντο] ἐπορευϑησαν 
2:4. εὕροσαν] ευρον 23, 109, 352, 29 εὕροσαν ἄν τρίθους} ἵνα 
εὕρης τρίϑους ΟΒεγίο. 1. εἰϊ, ἀκα αανη] τῶν δικαίων 23. τας 

τῶν δικαίων τορ, 252, 29). λείας] λειες 11, 68, 103, τοῦ, 1ς7, 
ιόι,248,5ς2,2ς3,2ς4. Οοπιρὶ. λειξς, ὡς ἐπορευϑῆσαν οἱ δικαιοι. 207. 

ΧΧΙ. Ὅτι εὐθεῖς} ρτγαπιῖῖ. χρῆςοι ἐσονται οἰκήτορες γῆς, ἀκᾶχοι 

δὲ υπολειφϑήησονται ἐν αὐτὴ 23, 103, 100, 147, 248, 252, 2:3) 2Κ4, 
46ο, 2ος. (πρὶ. (ΑἸεχ. ὅτι εὐϑεῖς εἴ οξείεγα δὰ ἢ). σοπγ. μαδεῖ ἰῃῖεσ 
ἨΠ605.)} ργπηῖτῖ, ἐβάθπι, ὨἱΠ ὑποληφϑήσονται, 68, τότ, 297. ΑἸά. 

Ργαυηῖτς. ἐδάδπη, ΠἸΠ ἐπ αὐτῆς, ΟἸεπι. Ἀοη;. δὰ Οοτίπιμ. Ἐρ. 1. δ. 14. 
ΟἸεαι. ΑἸεχ. Ρ. 483. γι ητῖ. εδάεπὶ ἔεγε Αγπι. ἙἘά. δῖαν. Οἴζγορ. 

Ῥγα πη. χρῆςοι ἐσονται οἰχήτορες Ὑὴς ιοό. Ὅτι εὐϑ. κατασ. γὴν] 

χρῆροι ἔσονται οἰκήτορες γῆς. ἀκᾶχοι δὲ νπολειφϑησονται εν αὐτῆ. οτι 
εὐϑης κατασκηνωσει γὴν 296. ἄκακοι δὲ κληρονομήσασι γὴν ΒΑΗΙ. 
Μ. ᾿ἰ. τχο. χρηςοὶ ἔσονται οἰκήτορες γῆς Αττῃ. Μ8. καὶ ὅσιοι) 
και οἱ ὁσιοι τοό. ἄκακοι δὲ Ατῃη. Μ56. ὑπολειφϑήσονται] ἀαδῥια- 
ὀμπ (ἤτοι. Α40}}. 

ΧΧΙΠ. Ὀδοὶ ἀσεξῶν] οδοι δὲ ασεδων 68, 103, τού, 109, 14791 ς7, 



-» 

»-ς- 

,. 2Κ83. 

β υρώπων. 

, ἄφαψαι] ἔφαψαι ΟΒτγίοίε. χὶ. .8γ.᾿ 
δ ΟΝ 

αυτὰ 23. 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. 

"» “" Ν᾿, 9 ν» ’ Ί, 

χαὶ ἔτη ζωης, καὶ εἰρένην προσϑήσεσί σοι. 

ΚΕΦ, τ, 
ΥἹΕ; ἐμῶν νομίμων μὴ ἐπιλαγϑάνου, τὰ δὲ ῥήματά μου τηρείτω σὴ χαρδία. Μῆκος γὰρ βίου, τ, 2, 

3 ΄,΄ Ν ’ ἢ. 9 ζά , 4 

Ἐλεημοσυναι χα! σπίςεις μὴ ἐχλειπετωσὰν σε" ἄφα- 3 
. 5. ΧΝ 2." “ 7 εν ε “7 7, ν“ ως . » 7 ’ .“.:.} 

ψαι δὲ αὐτὰς επὶ σῳ τραχήλῳ, Και εὑρήσεις χᾶριν" χαὶ ρονο χαλᾷ ἐγώπιον Κυρίου χαὶ ἀνγ- 4. 

Ἴσϑι “εποιϑὼς ἐν ὅλη τῇ καρδίς ᾷ ἐπὶ Θεῷ, ἐπὶ δὲ σῆ σοφίᾳ μὴ ἐπαίρου. Πάσαις ς. 6, 
ὁδοῖς σου γνώριζε αὐτὴν, ἵνα ὀρϑοτομῇ τᾶς ὁδᾶς σα. Μὴ ἶσϑι φρόνιμος παρὰ σεαυτῷ, φοδᾷ δὲ γ. 
τὸν Θεὸν, χαὶ ἔχχλινε ἀπὸ σαντὸς χαχξ. Τότε ἴασις ἔςαι τῷ σώματί σι} χαὶ ἐπιμέλεια τοῖς 8. 

ὀςέοις σου." Τίμα τὸν Κύριον ἀπὸ σὼν διχαίων πόνων, χαὶ ἀπάρχου αὐτῷ ἀπὸ σῶν χαρπῶν ὃι-- 9 

χαιοασύνης᾽ 

Υἱὲ μὴ ὀλιγώρει πσαιδείας Κυρίου, μηδὲ ἐχλύβ ὑπ᾿ αὐτϑ ἐλεγχόμενος. 
ἐλέγχει, μαςιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν πταραδέχεται. Μαχάριος ἄνθρωπος 
τὸς ὃς εἶδε φρόνησιν. 

Ζ4 ’΄ Ν ρο ἢ ρῶ 7 ,Ψ᾿ - 

ἵΙνα σίμπληται τὰ ταμιεῖὰ σου πλησμονῆς σίτῳ, οἴνῳ δὲ αἱ ληνοί σὸυ ἐχβλύζωσιν. 
ἃ, ον 9 ἰδ ᾽’ 

ὧν γὰρ ἀγαπὰ Κύριος, 
μΝ κα ’' “ 
ὃς εὕρε σοφίαν, χαὶ ὕνη- 

Κρεῖσσον γὰρ αὐτὴν ἐμπορεύεσθαι, ἢ χρυσίου χαὶ ἀργυρίου ϑησαυρές. 
Τιμιωτέρα δέ ἐςι λίϑων “πολυτελῶν, οὐχ ἀγτιτάξεται αὐτῇ δδὲν ππονηρῦν' εὔγνωςὁς ἐς! πᾶσι 

τοῖς ἐγγίζεσιν αὐτῇ, σὰν δὲ τίμιον ἐχ ἄξιον αὐτῆς ἐς! 
.“ ᾿ 

’ ΄ ἈΝ Μ Ξ,᾽ ἙΝ ’΄ ρο" 

οσύνη, νόμον δὲ χαὶ ἔλεον ἐπὶ γλώσσης φορεῖ. 

αὐτῆς ἐν εἰρήνῃ. 

4Φ 

τόι, 2:2, 253, 296. (οπιρί. ΑἸά. ΑΙεχ. ἐκ γῆς ὀλᾶνται] ἐκ γῆς 
ολλυνται τοό. Φφαράνομοι] τταρανομᾶντες ΟἸεπι. ΑΙεχ. 1. εἶ, ἐξ.- 
ὠσϑήσονται] ἐξολοϑρευϑήσονται ΟἸεην. ΑἸεχ. 1. εἶ, ἀπ᾽ αὐτῆς] εν 
αὐτὴ 103, 2583. β : . 

Ι. ἐμῶν νομίμων] ἐμῶν νομων 68, τότ, 248, 2:35) 297. ΟΟμηρΙ. 
ἐμὸν νομὸν 103. ἐμὼν ϑεσμῶν ΟἸειη. ΑΙεχ. Ρ. 31). ἐμὰς λόγες νόμε 
5ἴαν. Οἴτορ. μὴ ἐπιλανθάνου] μη ἐπιλαϑὴ 23. πηρείτω σὴ καρ- 

δία] τηρήσεις ἐν καρδίᾳ σου. Α΄τη. Μ5. τηρήσει καρδία σε. Αγ. Εἀ. 
11. καὶ εἰρήνην] καὶ εἰρήνης 103. 
1ΠΙ. Ἐλεημοσύναι καὶ πίςεις} ἐλεημοσυναι καὶ πιςις 111, το3, τού, 

ἐλεος και αληϑεια 232. ἐλεημοσύναι δὲ καὶ πίςεις καὶ ἀληϑεία 

ΟἸεην. ΑΙεχ. Ρ. 424. (ΟΣ, ρ. 27γ6, ς36.) , μὴ ἐκλειπέτωσάν σε] μη 
ἐχλειπετωσαν σοι 68, το3, τό. (2ς2. μὴ ροῖεα (άϊ:.) Οοπρρὶ. 

ἄφαψαι δὲ αὐτὰς] αφαψαι δὲ 
αϑὲιο3. ἐπὶ σῷ τραχήλῳ]. - γραψον αντα ἐπι τλα- 

τὸς καρδιας σον 23. -Ὁ γραψνον αυτας ἐπὶ πλᾶκος καρδιας σου 68, 

161. περι σω τραχήλω 103, 1ς7», 296. (Ἰεπι. ΑἸεχ. Ρ. 424. σερι 

σω τραχηλω" γραψνον δὲ αυτας ἐπι πλακος καρδιας τού. ἔς, πῆ χαρ- 

διας σου, 2ος. τερι σὼ τραχηλω" 
καρδιας σου τος. ἔς, ἢπε τῆς, 147, 2547) 297. ἔν σὼ τραχηλῶω" 

γράψον αντας ἐπὶ πλακος τὴρ καρδιας σου 248. -ξ γραψον αντας 

ἐπι πλακος τῆς καρδιας σου 2:2. (ΠΡ]. - ελάεπι, ργα πιο καὶ, 

διαν. Οἴτορ. Ἔ καὶ γράψον αὐτὰ ἐπι πλᾶκος καρδιας σου 56ο. 
ἐπὶ τῷ τραχήλῳ" γράψον αὐτὰς ἐπὶ πλακὸς καρδίας σε ΑΙά. Ἐ καὶ 
γρώψον αὐτὰς ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς καρδίας σου Ατηι. Μ5. εἰ Εα. 

ΙΝ. Καὶ εὑρήσεις χάριν] ΜΒ γραψον δὲ αυτας ἐπι τὸ πλατος τῆς 

καρδιας σου 11]. ἘΠ γραψον αντας ἐπι πλαχος καρδιας σε 103,2 ς3. 
Ἕ γράψον δὲ αὐτὰς ἐπὶ πλακὸς τῆς καρδίας σε Αἰεχ. καὶ προνο8} 

α καὶ 1ο9, 147, 252, 295. τρονοῖ ὅζς. δὰ ἢη. σοτη.} φγουΐαε όομα 
νιρεν οογᾶπι ἴδεο οἰ εογαηε ἀονϊπίδμς. Ατηῦγ. ἐνώπιον Κυρίου] ἐνω- 

πιον Θεου 26ο. ᾿ 

ν. Ἴσϑι τεποιϑὼς] ἐσο τεποιϑως τοό. ἐν ὅλη--Θεῷ] ἐπι Κυ- 
βίον ἐν ὁλη η χαρδια 23, 252, 29ς. ἐν ὅλῃ χαρδίῳ σου, καὶ τῇ διανοίᾳ 
σου ἐπὶ τῷ Θεῷ ΟἸεπι. ΑΙεχ. Ρ. 632. ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ) α Τῇ 103. 

τού, Ιο9, 147» 157» τότ, 248, 2535) 26ο, Οοπιρὶ. Αἰά. ΑΙεχ. ἐπὶ 
Θεῷ] ἐπὶ τω Θεω τιοό, τορ, 26ο. ἐπὶ δὲ σῇ σοφίᾳ] α σῃ τοῦ. 

ΝΙ. Πάασαις ὁδοῖς σου] ρτγαγηϊτῖ. ἐν 23, 68, 103, τού, τος, 147, 

1ς7,) τότ, 248, 2529 2ξ3, 24, 260, 20ς, 296, 207. (οπιρὶ. ΑἸά. 

Αἰεχ. ἐν πάσαις δὲ ὁδοῖς ΟἸεπι. ΑἸεχ. ρ. 430. γνώριζε αὐτήν] γνω- 

ριζε αὐτὸν ΑΙεχ. ἵνα ὀρϑοτομῃ] ἐνῶ ορϑοότομει 103, 100. τὰς ὁδῶς 
σου} -Ἡ ὁ δὲ πάς σου μὴ προσκόπτει 103, 253. -Ἐ ὁ δὲ πές σου αὶ μὴ 
Ὡροσκόπτη 4:2, (2:4. ἔπε 4.) 2όο, 2ος. ΟἸεην. ΑἸεχ. 1. εἰς. -Ἐ καὶ 

ὁ πᾶς σὰ μὴ ἢ προσκόψῃ Ατπι. Μ5. εἴ Ἑα. 
ΝΙΙ. παρὰ σεαυτῷ] ἐν ὀφϑαλμοῖς τῆς ψυχῆς σου Αττη. Μ5. εἴ 

Ἑά. φοῦξὰ δὲ τὸν Θεὸν] φοξου δὲ τον Ἰζυριον 23, 103, 252) 2ς3)2 4» 
2όο, 29ς5 297. Βα]. Μ,. 11. ςο2. χαὶ ἔκχλινε] καὶ ἔκκλινον 23, 

100, 252) 29ς, 297. ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1]. οἱζ, 

ΝΠ]. Τότε ἴασις ἔςαι} Εἰ εν ρακ Ευϊφεπῖ. 

γραψον αυτᾶς ἔπι πλαχος τῆς᾽ 

Μῆχος γὰρ βίου χαὶ ἔτη ζωῆς ἐν τὴ 
δεξιᾷ αὐτῆς, ἐν δὲ τῇ ἀριςερᾷ αὐτῆς σλᾶτος χαὶ δόξα" ἐχ τὰ ςύματος αὐτῆς ἐχπορεύεται δικαι- 

ς: ἐνμν » “ ἐν Ν . "ῷ ς 2 
Αἱ ὁδοὶ αὐτῆς ὁδοὶ χαλαὶ, χαὶ σᾶσαι αἱ τρίξοι 

ΞΞύλον ζωῆς ἐς! πᾶσι τοῖς ἀντεχομένοις αὐτῆς, χαὶ τοῖς ἐπερειδομένοις ἐπ᾿ αὐὖ- 

ΙΧ. ἀπὸ σὼν δικαίων---αὐτῷ] αὶ ουπὶ ἱπίετιης. 252. καὶ ὦπαρ- 
χου αὐτῷ] εἰ «α ἐπΠϊ Ηϊἱετοη. 

Χ, Ἵνα πίμπληται] ινα πίμπλαται 21. Οοηῇξ. ΑΡ. 115. ἦν. ς. 9. 
να πτιμπλωνται 68, 109, 147, 1ς7. 161, 248, 2ς2. ΟΟμΡ]. ΑἸά. ινα 
σιμπληνται τοό. νὰ ἐμπιμπλωνται 2:4. ινὰ πιμπλανται 26ο, 
ἀρξς, 2ο6. τὰ ταμιεῖα σου) τα ταμεια σον 254, ,οό. σου τὰ τα- 

μϑια 29). τλησμονῆς σίτῳ] τυὐλησμονῆς σίτου 43) 109, 1ς7, 248, 
26ο, 20ζ, 297. Αἰά. Αἰεχ. Οοπῆϊ. ΑρΡ. ἰος. οἱ. πλησμονὴ σιτου 68, 
252, 24,206. (οιηρί. πλησμονῆς σιτὼν 147). πλησμονὴ σιτω τότ, 
253. οἴνῳ δὲ] οινον δὲ 68. οἶνε δὲ 29ς, 297. ἐκχοδλύζωσιν] υπερ- 
δλυζωσιν 23, 25:3. υπερεχξλυζεσιν 103. εχδλυζασιν τού, 4:2. 
υπερδλυζεσιν 20ς. (297. υἱ νἱάετυγ.) γεάμπάρηι!, Ἡΐεγοη. 

ΧΙ. ΥὙἹὲδ] νιε μὲ 23, ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ. 145. Ομιγίοί. χίϊ. 471. (τέι- 
γον ἷ. 170.) ὙΠεοάοτεῖ. ᾿ς ό:ς. 
πιᾶγρ. -ἰ ἐν νόμῳ Κυρίου δῖαν. Οἷτος. Υἱὲ μὴ ὀλιγ. παιδ. Κυρί:} 
παιδείας Θεὰ υἱὲ μὴ ὀλυγώρει ῬΏΐο 7υἀ. τοπι. 1. Ρ. ς,4. ΒΩ κοὶϊ εὔε 
2 1] σαὶ πεὶς ἰα ἀϊειριίπα Ῥεὶ Οτφεη. ἰ“. 32ςς. μὴ ὀλιγ. τσαιδ.] πε 

ἀρβείας ἱπ αἰ εἰρίίπα Αὰς. μηδὲ ἐκλύου] καὶ μὴ ἐκλύον ῬΗΣο [υά, 
ἷ. εἶξ. 

ΧΙ]. ἐλέγχει) τραιδὲνει 23, 68, 103) 1Ιού, το9, 147, 17», 161, 
248, 2:2, 2ζ4., 26ο, 2ος, 206. 407. Οοιρὶ. ΑἸά. Αἴεχ. Οἴει. Ἀσηι. 
δά (ογϊητῃ. ΕρΡ. ἱ. δ. ς6. ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1. οἰζ, Β46]. Μ. ἱ. 370. 11. 2390. 
ΟἸὨἸγγίοί. χὶϊ. 271. εἴ αἱ. Ογε!!. ΑἸεκχ. ἢ. τ ς9. Ὑπεοάοτεῖ. ἱ. οἶξ. Απη. 

ΜΒ. εἰ Εά. ϑίδν. Οὗτος. στάντα υἱὸν], σαντα ιοό. - πατὴρ 
δῖαν. Οἴτορ. 

ΧΙΠ. Μαχάριος ἄνϑρωπος) μακαριος ἀνὴρ 2ζ4.- λα ἄνϑρωπος 

29ς. μάκαριος δὲ ἀνὴρ ΟἸεπι. ΑἸεκ. 1]. εἶ. ὃς εἶδε] ος οἶδὲ το3, 
τού. ὃς ἴδε ΑἸεχ. ὃς εὗρε ΟἸεπι. Αἴεχ. Ρ. 1 ς2. (ΟΕ Ρ. 247.) 

ΧΙΨΡ. Κρεῖσσον γὰρ] κρεισσων γαρ τορ. αὐτὴν ἐμπορεύεσϑα!] 
ἴΓ. 103. αὐτὴν ἐμπορευϑῆναι ΟἸεπι. ΑΙοχ. Ρ. 247). α αὐτὴν ϑίλν. 
Οἰἶγορ. χρυσίου καὶ ὠργυρίου] ἀργυριου καὶ χρυσίου 23. 

ΧΥ. λίϑων πολυτελῶν] - ἢ αὐτὴ 147. ἰαρίἰόκε ορεὶπες : Αὐτὰρ. 

ἐκ ἀντιτάξεται] εκ αντιτασσεται 68, 103, τού, το9, 147, 1ς 7, (τότ. 

τηᾶγρ. οἱ ἰη Εά.) 248,2 ς3, 2:4, 260, 29ς, 296, 297. Αἰά. ΑἸεχ. Απη. 
Μ5. εἰ ΕΑ. ϑῖαν. Οἴτορ. πο γοθδ Αὰς. ἐκ ἀντιταξεται---ἐγγί- 
ζασιν αὐτῃ] α οὐπι ἱπίεγπηθά. Οοπιρί. δὲν πονηρόν] εδὲν τι «πονηρὸν 
103. τοῖς ἐγγίζεσιν αὐτῇ] τοις ἐφαπίομενοις αὐτὴ 23. τοῖς ἰγγί- 
δεσιν αὐτήν ΑἸά. ἀρβνορίηφμαπείδια εἷ, εἰ εἰς φεὶ εοπβδεγαπ ἐαπ αἰ1}- 

Αὐρς. τῶν δὲ τίμιον] α τίμιον ϑίλν. Οἴτορ. οὐκ ἄξιον 
αὐτῆς ἐς] ποι εἤ ἐδ ὦ ΘΠΕΝΕΝ: Αυρ. 

ΧΥῚ. Μῆκος γὰρ βι5] ὃ ὅτι μῆκος ἡμερῶν Ατηι. Μ5. ἐν τῇ δεξιᾷ 

αὐτῆς] ἐν τῇ δεξιᾷ τῆς σοφίας Οτερ. ΝΥ, ἴ. 533. φορεῖ] φερεε 68, 
τού, τόι1, 248, 553, 296. Οὐοπιρὶ. 

ΧΥῚ]. καὶ πᾶσαι αἱ τρίθοι] και σαντες οἱ ἀξίοις 23. 
τες οἱ τρίδοι ΑΙεχ. αἱ τρίξοι] αἱ ἀξονες τόι. τρᾶτρ. 

δέπίεν : 

Ὶ ’ 

κοι χάν- 

ΕῚ 1] 2 

ἐν εἰρήνῃ] 

10. 

1.12. 

13. 

μὴ ὀλιγώρει!) μη αἀποδοκιμια χς2. -- 

μετ᾽ εἰρηνῆς 23,352, (26ο. εχ οοττ.) 29ς, 297. μαῦεῖ ἐν Ἰηίετ ὕποος ἡ 
ΑΙοχ. " 

ΧΥΠῚ. Ηἰς νεγ5 ἀεξεῖξ μεν ἀεξεέζυιπη (οἱ (υΣ νἱάετυγ) 147. 
Ξύλον ζωη.} δένδρον ἀϑανασίας ΟἸεπι. Αἰεχ. Ρ. ὅοο. πᾶσι τοῖς 



ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. 

ΚΕΦ. 1Π. 

19. τὴν ὡς ἐπὶ Κύριον ἀσφαλής. Ὁ Θεὸς τῇ σοφίᾳ ἐθεμελίωσε τὴν γὴν, ἡτοίμασε δὲ ἐρανὲς φρό--᾿ 
20. 21. γήσει. Ἔν αἰσθήσει. ἄδυσσοι ἐῤῥάγησαν, γέφη δὲ ἐῤῥύησαν δρόσους. Ὑἱὲ μὴ παραῤῥυῆς, τήρησον 

22. 

23. 

24- 

25. χό. 

᾿,27.- 

28. 

29. 

30. 31. 

32. 

38: 

34: 35" 

ΚΕΦ. 
ΙΝ. 
ἱν 2. 

3- 

4. 

.Φ.Ν, ΄ 

ει σοί. 

χορ, 1Ιόι, 248, 2ζ 2) 254; 2 

. ρῆσει, (23. οὐἸ ο ε) 297. καὶ ἐρείση τορ. 
᾿ μὴ αγρευϑης 23... (2 ς2. τοᾶγρ. υἱ ἰη Ἑά.) 

δὲ ἐμὴν βελὴν χαὶ ἕννοιαν' 
φρο ξ΄ “«-,:-ι-τ5» ξ΄ [2 ρὸ ϑ » 

ταῖς σαρξί σα, χαὶ ἐπιμέλεια τοῖς σοῖς ὀςξοι(" 

Ἵνα ζήσῃ ἡ ψυχή σε, χαὶ χάρις ἦ περὶ σῷ τραχήλῳ" ἔςαι δὲ ἴασις 

Ἵνα “πορεύῃ πεποιθὼς ἐν εἰρήνη πάσας τὰς ὁδᾶάς 

σϑ, ὁ δὲ πᾶς σὰ ἃ μὴ προσχόψη. Ἐὰν γὰρ χάθη, ἄφοξος ἔση, ἐὰν δὲ χαϑεύδης, ἡδέως ὑπνώσεις. 

Καὶ οὐ φοξηϑήση “τόησιν ἔπελύδσαν, ἐδὲ ὀῤμὰς ἀσεξὼν ἐπερχομένας. Ὃ γὰρ Κύριος ἕςαι ἐπὶ 

πασῶν ὁδῶν σα, χαὶ ἐρείσει σὸν πόδα ἵνα μὴ σαλευϑης. Μὴ ἀπόσχῃ εὖ ποιεῖν ἐνδεῆ, ἡνίχα ἄν ἔχῃ 

ἡ χείρ σα βοηϑεῖν. 
γὰρ οἶδας τί τέξεται ἡ ἐπιδσα. 

ἀνδοῶν ὀνείδη, μηδὲ ζηλώσης τὰς ὁδὰὲς αὐτῶν. 
δὲ διχαίοις οὐ συνεδριάζει. 

δὲ ἀσεδεῖς ὕψωσαν ἀτιμίαν. 

ἈΚΟΥΣΑΤῈ παῖδες παιδείαν “πατρὸς, καὶ “προσέχετε γνῶναι ἔγνοιαν. 
δωρδμαι ὑμῖν, τὸν ἐμὸν γόμον μὴ ἐγχαταλίπητε. 

ἀγαπώμενος ἐν «σροσώπῳ μητρύς. 

ἀντεχομένοις αὐτῆς} αὶ τοις ἀντεχ. αὐτῆς 23. α σᾶσι ΟἸεῃ). ΑΙεχ. Ἰ. 
οἷϊ. 
ἐπ᾿ αὐτὴν] α ἐπ᾿ 2.4. α Οἴρεη. ἷ. 247. 
βομ ἐπ ομείπο. Ἡ!Ατ. 

ΧΙΧ. Ὁ Θεὸς] ὁ Κυριος τότ. πιᾶγρ. τῇ σοφίᾳ] ργατηϊε, ἐν 
Οεΐρεη. 1. 171. Ευΐεῦ. Ργξρ. ἔνδηρ. ς32. Οτερ. ΝΥ, 11. ςοό. Ὠ]ϊ- 
γι. ἀε Τίήπ. Ρ. 3:1. ἡτοίμασε δὲ] α δὲ Εὐυΐ2δ. 1. ε΄. ἡτοίμασε 
δὲ ἐρανὲς φρονήσει} α͵23. φρονήσει] ἐν φρονήσει 68, 103, τού, το0, 
147. 1.7, 161, 248,22. 23,2 54. 260, 29ς,), 296. (ομρ!. ΑἸά. ΑΙεχ. 

Οπρεη. Εὐΐεῦ. Οτες. ΝΥ 1. ἐἰς. Αἴδλδη. 1. 3324. Ὠιάγαηι. ἀε Τ ηη. Ρ. 
Σ24, 3.1. Ἰβεούοτεῖ, ἱν. 8 ςο. 

ΧΧ. Ἐν αἰσϑήσει]) εν ἐσϑησι (ῆς) αὐτε 23. εν αἰσϑησει αὑτὰ 
69. το9. 147» 2529) 26ο, 29ς, 206, 297. Οοτηρὶ. Αἰά. (ΑἸεχ. οὐ αὖ- 
τὰ ἴῃ ομιαγδές. πιῖμοσε.) Ασπ. Μϑ8. εἰ ἢ. “ηψε εἶν: Ἱτεῆ. Ρ. 331. ἐν 
αἰσϑήσει δὲ αὐτῷ ϑῖλν. Οἶτοξ. νέφη δὲ ἐῤῥύησαν] νεφελη ἐρρυησαν 
103. νεφῆ δὲ ἐρρνει το. νεφή δὲ ἐρρυὴ 1.4.7, 1ς7, (τότ. εχ (σοι. πη. 
τες.) 2ς2,) 2ος, 29). ΑΙά. δρόσες) δροσω 23, τορ, 17, (16:1. εχ 
οοΥγ. τη. τέο. ἔς 4φυοαὰς ἴῃ ἀρεν ἃ Ὀγπιᾶ πιᾶηι.} 2.4. ΑἸά. δροσον 

1479. 203, 307. Αἴεχ. 
Ο ΧΣΧΙ. Υὰὲ μὴ παρ οι νιε μὴ ἜΠΗ 103. 
(4) τορ. ς τ ἀν 

ΧΧΙΠ. Ἵνα ζήσῃ ἡ ῇ Ψυχή σου} ινὰ ἢ ζωὴ ἡ σὴ ψυχη 23. ἵνα 
ζήσῃ ψυχὴ τοο. ἵνα ζῃ ἢ σὴ ψυχὴ 147, ,.-2. καὶ χάρις ἢ] καὶ 
χαρήσῃ 2Ζόο. περὶ σῷ τραχήλῳ] ἐπι σὼ τραχῆλω 103, 147» 296. 
τοῖς σοῖς ὁςίοις) τοις ὁφξέοις σὰ 103, τοῦ, 1οὐ, 147, 157) 252, 253, 
4:45 20ς) 2097. ΑἸά. ΑἸεχ. 

ΧΧΠΙ. ἐν εἰρήνῃ] α 23. 

ὡς ἐπὶ Κύριον ἀσφαλής) 

υιε μὴ παρνὴῆς 

ὃ μὴ τροσκόψη] αὶ μη τροσχοπίη 68, 
, 20, 297. Οὐομπηρὶ. 

ΧΧΙΝ. ᾿Ἐὰν γὰρ χαϑη] ἐᾶν γὰρ καϑὴς 103. α γὰρ ΑἸεχ. 
ἄφοξος ἔσῃ] ,πε εἴνιονε (ξάεὀε : Απνδτ. ἡϑέως ὑπνώσεις] ἡδέως νυπνω- 

σῆς 157, 252. ,μιανίεν γεφμίοίεε:. Ανυηῦτ. 

ΧΧΨΝ. Καὶ αὶ φοξηϑηήσῃ] καὶ καὶ μη φοθηϑηση 26ο. ΑΙεχ. στό- 
σιν ἐπελϑησαν) τωσιν ἐπελϑεσαν 103, 253. ρανογένε φμὶ ψμρεν- 
τεπίεὶ εἰδὶ Αὐτοῦ. δὲ ὁρμὰς} εδὲ ὁρμῆς το2. ἐπερχομένας]} (μρετ- 
νεπνίομίε εἰδὲ ΑΥΛΌτ. 

ΧΧΥῚ. Ὁ γὰρ Κύριος] κα γὰρ Απῃ. Μ8. καὶ ἐρείσει] καὶ τη- 
ἵνα μὴ σαλευϑῇς]} ινὰ 

ΧΧΥΙ]. Μὴ ἀπόσχῃ] ρῥγαϑιιῖῖ. καὶ 296. ἐνδεῆ] ἐνδεει 100, 
432. ἡνίκα ἂν--ἰβοηϑεῖν) ἄμσι ἠαδε: οεεαβοπερα, δεησίας. ΑῸρ. ἡνί- 

κα χεῖρα ἔ ἦχης βοηθεῖν αὐτῷ. Ατηι. Μ5. εἰ Εά. ἔχη ἡ χείρ σε 
βοηϑεῖν] ἡ ἡ χεῖρ σε ἔχει βοηϑεῖν ὑόνου ;. 82.0.0 βοηϑεῖν] εν σοιες 
ΗΙ. εὖ τοοιεῖν εκ: 

ΧΧΥΠ]Π]. αὔριον δώσω] ρταευηϊτ. καὶ 23, 68, 103, 109, 147, 157, 
τόι, 248, 2ς2, 2:3, 2:4, 26ο, 496, 297). (οπιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. Οτΐρεη. 
111, 372. Β4Π]. Μ. ἰ!. 49. ΑἸ. ἙΕά. δίδν. Οἴτορ. 

γο:. ΠΙ. 
δυνατξ σδ ὄντος ] 

τοῖς ἀντιποιεμένοις αὐτῆς Αἴμδῃ. ἱ. τοοϑ. [1]. ῥματῖ. τ. Ρ. 28. 

(δαΐοτίρι. ἴῃ πιά. ανδρ. 8Ό Αἱ. π.} τού. 

φάνοις ὁ Θεὸς ἀντιτάσσεται Ἰρῃαῖ. ΕΡ. Ιηπΐἴεγρ. δά Ἐρβεῖ. δ. ς. 

Μὴ εἴπης, Ἐπανελθὼν ἐπάνηκε, αὔριον δώσω, δυνατῇ σα ὄντος εὖ ποιεῖν" ἃ 
᾿ Ν, 4 4)ιἂ»»Ἁ", Ν 4 ᾿ν φ2 ΑΝ 4 

Μὴ τεχτήνη ἐπὶ σὸν φίλον χαχᾶ, πταροιχᾶντα χαὶ πεποιϑότα 

Μὴ φιλεχϑρήσης πρὸς ἄνϑρωπον μάτην, μῆτι σε ἐργάσηται χαχόν. Μὴ χτήσηῃ χαχῶὼν 
ϑ ’ ΝΥ  Α , ρ᾿ ΄ 3 

Αχάϑαρτος γὰρ ἔναντι Κυρία πᾶς παράνομος, ἐν 

Κατάρα Θεᾷ ἐν οἴχοις ἀσεξῶν, ἐπαύλεις δὲ δικαίων εὐλογᾶνται. 
Κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν. Δόξαν σοφοὶ χληρονομήσεσιν, οἱ 

Δῶρον γὰρ ἀγαθὸν 

Υἱὸς γὰρ ἐγενόμην χάγω πατρὶ ὑπήχοος, χαὶ 

Οἱ ἔλεγον χαὶ ἐδίϑασχόν με, ᾿Ερειδέτω ὁ ἡμέτερος λόγος εἰς 

αντος 102. δυνατῷ σε ὄντος εὖ ποιεῖν} α τού. 
σσοιεῖ ϑίαν. Οἴτορ. 

ΧΧΙΧ. Μὴ τεκτήνῃ} μὴ τεχτένης (Άς) 22. μη τέχταινε 68, τού, ᾿ 
1ο9, 1ς7, 16:, 248,22, 253, 2{45) 26ο, 29ς, 297. Οομηρί. ΑἸά. Αἴεχ. 
μη τεχτένε ([.) 103, 296. ἐπὶ σὸν φίλον) ἐπὶ σὼ φιλω τοό.. παρ- 
οικᾶντα καὶ αἰποιϑύτα] ταροίκαντι και 'σεποιϑοτι τοῦ. ταροικ. 
καὶ πεποιϑ. ἐπὶ σοί ) ἐπ ἱποοίαηι, εἰ εοπβδεπίεπι. Ἰωὰς, (αὶ. ἐπὶ σοί} 
ἐπι σε (εχ Θογτ. ) 147. 

ΧΧΧ, μήτι σε] ἱνα μὴ τι εἰς σε 23, 100, 22. Α]ά, 
εἰς σεό8, τό:. μῆτι εἰς σε 103, 1ού, 147, 17, 248,,2ς3, 2:4, 260. 

ΑἸεχ. ινὰ μῆτι σε 297. ϑᾶν. Οἴἶτοξ. ἵνα μὴ εἰς σὲ Οοπιρὶ. 
ΧΧΧΙ. Μὴ κτήση ὅτε. δὰ δη. ςοπι.] μὴ γεν κακος, να μὴ ἄατα 

σαντα τὰ τῶν χάχων ονειδὴ ἐνεγχῆς τό. τῆᾶτρΡ. ἀνδρῶν] ἐχϑρὼν 
μηδὲ ζηλώσῃς] μηδὲ ζηλε 

23, (τότ. εχ οοττ.) 2ζ2. καὶ μὴ ζηλωσης 207. μηδὲ ζηλώσῃ ΑΙεχ. 
ΧΧΧΙ. ἔναντι Κυρίξ] ονομα Κυριε {πιαγρ. δὉ αἱ. πη. ἐναντι} τού. 

παρα Κύριε 295. ὥαρα Κυριω 297. ἐν δὲ δικαίοις} εν δὲ δικοιω 

τί τίξεται] τί 

"γᾶ μὴ τις 

1το6ό. ἐν δὲ δικαίοις αὶ συνεδριάζε.} αὶ ((οἱϊο ἀερετάϊιο) 147). ἃ συν- 

εδριάζει} α ὁ τού. - καὶ συνεδρενει 2 ς2. 
ΧΧΧΠΙ. Κατάρα Θε5] καταρα Κυριε 43,,68, 103, 109, 2:2, 

2:3, 2ος. Οοτρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 

εὐλογδντα!) ευλογια 295. 
ΧΧΧΙΝ. Κύριος) ὁ Θεὸς Ευΐεῦ. Ργαρ. Ενδηρ. ρ. ς31. ΟἸιγίοί. 

νἱ. 117. εἴ αἱ. Κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται!) αΑ τοῦ. 

ἐπαύλεις δὲ] ἐπανλοις δὲ το3, τού. 

ὑπερη- 
ῆς, 

ἢπο ὁ, Βαῆϊ. Μ. 1ἱ. τόο. 

ΧΧΧΥ.. οἱ δὲ ἀσεξεῖς] ἀσεξεις δὲ α ς2. 

αἰιαπέ εοπίμπεἰία;:. Ηοτοη. 

ὕψωσαν ἀτιμίαν] ἐχ- 

Ι. καὶ προσέχετε γνῶναι ἔννοιαν) α Εὐΐεῦ. Ργαρ. Ενδηξ. Ρ. ς92. 
11. Δῶρον γὼρ ὠγαϑὺν] ὅτι δῶρα ὠγαϑὼν Αγη). Μϑ. εἰ Εά. 

τὸν ἱμὸν νόμον] τον ἐμον λογον 68, τόι, 448, (οπῃρί. ΑΙά, τῶν ἐμῶν 
νόμων Εὐΐεῦ. 1. οἷ. μὴ ἐγκαταλίπητε) μὴ ἐγκαταλειπητε 103. 
μὴ ἐπιλανϑάνησϑε Ευϊεῦ. 1. οἷξ. 

111. ἐν προσώπῳ ) μητρός) Ἔ με 5ς4, 26ο, 2ο6. 
ΙΝ. Οἱ ἔλεγον] εἰ ἐλεγον το3. Οὗ ἔλεγον καὶ ἐδιϑασκόν με] οἱ 

εδιδασκον μὲ καὶ ἔλεγον μοι 23. ἔς, ἤἥης μοι, τος, 147» 252, 260, 
295,» 297. ΑἸά, ΑΙεχ. ἐρειδέτω] -- δὲ τότ, 448. 
εις τὴν χαρδιαν 103, 253. - καὶ ζηϑι 2.4. -Ἑ μηδὲ αποπηδατω 
297. φύλασσε ἐντολὰς] - μου καὶ ζηϑει" κτησε (Π6) σοφιᾶν κτη- 
σαι συνεσιν 23. Ἔ με ιοό, 252, 254. (ΑἸεχ. ἴῃ ομαγδές. πηϊποσε.) 

Ἔ με καὶ ζηση, κτῆσαι σοφιαν, κτῆσαι συνεσιν 205. π μα καὶ ἐξηση 
(ἅς) κτησαι σοφιᾶν, κτῆσαι συνεσιν 29). φύλασσε ἐντολὰς "μῶν 
καὶ βιῶσον" κτῆσαι σοφίαν κτῆσαι σύνεσιν Ατιι. Μ8. ἔς, οὐπιὶ λόγον 
Ῥίο ἐντολὼς, Ατηι. Ἑά. μὴ ἐπιλαϑη]} ἘΞ κτησαιὶ σοφιᾶν, κτῆσαι 
συνεσιν, μὴ επιλαϑη, 68, τού, 2ς2, 4:4. Οοπιρί, -Ἐ κτῆσαι ΑἸά. 

2: 

εἰς σὴν καρδίαν) ᾿. 



ἐιοωδοιος 

«ΑΙοχ. 

τρυφῆς} τροφῆς δἷαν. Οἴἶτορ. 

ΠΑΡΟΊΙΜΙΑΙ. 

λίπης αὐτὴν, χαὶ ἀνϑέζεταί σου" ἐράσϑητι αὐτῆς, χαὶ τηρήσει σε. 

ΚΕΦ, τγ; 
σὴν καρδίαν' φύλασσε ἐγτολᾶς, μὴ ἐπιλάϑη. Μηδὲ παρίδῃς ῥῆσιν ἐμδ ςύματος, Μηδὲ ἐ ἐγκατα- ς. 6. 

Περιχαράχωσον αὐτὴν, χαὶ 8. 

ὑψώσει σε" τίμησον αὐτῆν, γα σὲ περιλάθῃ. ᾿ Ἵνα δῳ τῇ σῇ χεφαλῆ ςέφανον χαρίτων, τοφάνμ" δὲ 9. 

τρυφῆς ὑπερασπίση σϑξ. ἴλχβε υἱὲ χαὶ δέξαι ἐμὸς λόγες, χαὶ πληϑυγϑήσεται ἔτη ζωῆς σϑ, ἵνα 

σοι γένωνται πολλαὶ ὁδοὶ βίου. . Οδὲς γὰρ σοφίας διδάσχω σε, ἐ ἐμδιδάξω δέ σε τροχιαῖς ὀρϑαῖς. 

Ἐᾶν γὰρ πορεύῃ, οὐ συγκλεισϑήσεταί σου τὰ διαδήματα, ἐ ἐὰν δὲ τρέχης, οὐ χοπιάσεις. 
λαξξ ἐμῆς παιδείας, μὴ ἀφῆς, ἀλλὰ φύλαξον αὐτὴν σεαυτῷ εἰς ζωῆν σου. 

ἐπέλϑης, μηδὲ ζηλώσης ὁδᾶς πταραγόμων. 

χλιγον δὲ ἀπ᾿ αὐτῶν χαὶ πταράλλαξον. 
ὁ ὕπνος αὐτῶν, χαὶ οὐ χοιμῶνται. 
σχονται. 

ορϑώσῃ ἡ ἡ ἡμέῤα. 

Ἔπι- 
Ὁδὲς ἀσεξῶν μη 

Ἐν ᾧ ἂν τόπῳ ςρατοπεδεύσωσι, μὴ ἐπέλϑθης ἐχεῖ, ἔχ- 
Ο » ὰ " ἡσν ,ὔ’ : Σοὲν Ν Γ΄ ΄ " δὰ ΄ 

ὑ γὰρ μὴ ὑπνώσωσιν, ἐᾶν μὴ χαχοποιήσωσιν, ἀφήρηται 
Ψ Ν ων ρ᾽ 3 ΄ » Ἷ Υ͂ ΄ 

Οἵδε γὰρ σιτδνται σῖτα ἀσεδείας, οἴνῳ δὲ ππαρανόμῳ μεϑύ- 
Αἱ δὲ ὁδοὶ τῶν δικαίων ὁμοίως φωτὶ λάμπεσι, ππροπορεύονται χαὶ φωτίζεσιν, ἕως χατ- 

ς Ν ὲε ᾿ς, ρ 3 “Ὁ , 9 ξ) 4 ἰδ 4 ες 323 Ὁ. Ἐ,,Ὡ,), 

Αἱ δὲ ὁδοὶ τῶν ἀσεξῶν σχοτειναὶ, ἐχ οἴδασι «Φζὥς πσροσχύπτεσιν. ὙἹἱὲ ἐμῇ ῥή- 

σει πρόσεχε, τοῖς δὲ ε ἐμοῖς λόγοις παράφαλλε σὸν ὃς. 
724 “2 7’ ΄ ε ΄ ὔ 

Ὅχως μῆ εἐχλιπωσιὶ σε αἱ πηγαί! σᾶ, φυύυ- 

λασσε αὐτὰς ἐν χαρδίᾳ. Ζωὴ γάρ ἐς! τοῖς εὑρίσκεσιν αὐτὰς, καὶ πάσῃ σαρκὶ ἴασις. Πάσῃ φυ- 

λαχῆ τήρει σὴν χαρδίαν, ἐχ γὰρ τότων ἔξοδοι ζωῆς. Περίελε σεαυτῇ σχολιὸν ςύμα, χαὶ ἄδιχα 
χείλη μαχρὰν ἀπὸ σὰ ἄπωσαι. Οἱ ὀφϑαλμοί σου ὀρθὰ βλεπέτωσαν, τὰ δὲ βλέφαρά σου νευέτω 

καὶ μὴ ἡ ἐπιλαϑη, Απῃ. Μ5. εἰ Ε4. Βαθεῖ ἱπίεγ ὕὑποοβ ΑἸεχ. 
σαι σύνεσιν ϑῖαν. Οἶτορ. 

Ν. Μηδὲ τυαρίδης---ςόματος] μαδεῖ ἰηῖεῦ ὕποος ΑἸεχ. Ῥοξάε (α- 
φἰοαιδαπι, ροίξε ἱπιοὶἐρεπείαπι: πε οὐϊο ατγὲὶς εἰ πε ἀεείἐπαυρτὴ ὦ υεγόὲς 

ογὶς νιοὶ, Ἡϊετοι. παρίδῃς} ταρειδὴς τότ. ΑἸά. ἐμξ ςόματος] 

Ἔ χτη- 

ΠΑ κτῆσαι σοφιᾶν, χτησᾶι συνεσιν" μὴ ἐπιλαϑὴ, μηδὲ ἐχκλινης ἀπὸ ρη-᾿ 

μάτων φομᾶτος μα [Ὁ κξ 1τόι. (Αἴεκ. δ Χ) Ἔ εβάεπι, οὔτ χτη- 
σαι--πιλαϑὴ Τυῦ κς 248, -ξ- καὶ μὴ ἔκκλινον ὠπὸ λόγων τῶν χει- 
λίων με. Απη. Μ5. εἰ Εα. 

ΥἹΙ. Μηδὲ ἐγκαταλίπῃς αὐτὴν) μηδὲ ἐχκλινῆς πὸ βημάτων φομα- 
τος με) μὴ ἐγκαταλιπῆς αὐτὴν 23, 2ς2. (ογηρί. ΑἸά, ρῥγαπλεῖ. μηδὲ 
ἐχχλινῆς ἀπὸ ρημάτων φςοματος με 68. μη εἐγκαταλειπὴς αὐτὴν 103. 

μΆ ἐγκαταλιπης αὐτὴν τού, 109, 147, τότ, 248, 253, 20ζ, 

296. ργαυηϊτς. κτῆσαι σοφίαν κτῆσαι σύνεσιν μὴ ἐπιλάϑῃ Ἐυεδ. Ἰ. 
εἷς. ἐράσϑητι---περιλαθῃ ἰπ οοην. {64ᾳ.] ἐρώσϑητι αὐτῆς ἵνα σε 
περιλάθῃ. Βαῇ!. Μ. 1ϊ. τορ. (αἰϊτεν 11. τοο. 4. ςξ) 

ΝΠΙ. Περιχαράκωσον} ῥγαδτηῖτ. αρχη σοφιᾶς κτησε (Ώς) σοφιαν" 

και ἐν παση χτῆσει σὲ χτῆσαι συνεέσιν 23. ὈΓΘΟΙΉΪΝ. 6Δἀ6Π), οὑπὶ χτη- 

σαι ΡΙῸ χτῆσε; 147, 17» (248. Ὁ 6) 2ς2, 2:4, 26ο, 29ς. ΟΟμΡΪ. 

ΑΙ4. ΑἸεχ. Αττη. Μ5. εἰ Ἑά. δ[αν. Οἷἶϊγορ. ργφχηἶτ. ἀρχὴ σοφιᾶς 

κτῆσαι σοφιαν' καὶ ἐν πκασὴ χτισει σᾷ κτῆσαι συνεσιν 68. ΡγΩ ΠΩ. 
ἀρΧῊ σοφιας κτῆσαι (ρετ αἱ πι. ρεπηα [ςρῆϊ ε) σοφιαν και ἐν πασὴ 

κτησει σὰ κτῆσε (6) συνεσὶν 1ορ. Περιχαραάκωσον---ὐψώσει σε) 
«»νἱπείρίεσι {αρίοαμς ροβίάε αρίεπείαπι, εἰ ἐπ οπιπὶ ροῤξίοηε ἱκα ροξξ ἀξ 

ἐμιεἰἐρεπιίαα : εἰγομπάα ἰἰαηεγ εἰ ἐκαίαδίρ ες: Ἡϊΐετοθ, καὶ ὑψώσει 

σε] καὶ ὑπερυψώσει σε ΟἸεην. ΑἸεκ. Ρ. 331. α Ατπι. Μ8. ἵνα σε 
περιλάβῃ]  ἀρχη σοφιας κτῆσαι σοφιαν, και ἐν πασὴ κτήσει σε κτη- 
σαι σννεσιν δ Χὶ τόϊ. Ἤ καὶ χτήσῃ ἀπ᾽ αὐτῆς “λόγες σοφάς. Οτ- 

βεη. ἰὶ. 827. ἵνα σε περιδάλῃ Οτερ. ΝΥ. 477. (ΑἸ τες ἱ. 442. 4. οἴ.) 

εἰ σν»νηρεχαύημν 16. Ἡϊετοη. 

ΙΧ. τῇ σῇ κεφαλῃ] τῇ σῇ χορυφῇ Οτες. ΝΥ ἱ. 477. 
δὲ ἂς. δά ἤη. ςοπι.] ςεφάνῳ δὲ χαρίτων ὑπερασπίσει σε Ομιγίος. ν. 38. 

ὑπερασπίσῃ σου] ὺ ὑπερασπιεῖ, σξ το9. 
ὑπιρασπίση σε ἡ δ ὑπερασπίσει σε ΟἸεπι. ΑΙαχ. 1]. οἷτ. Οτίρεη. 

ὶ.. ἴ 
. ἴΑχϑε, υἱὲ} ἄκπε υἱέ μον ΟἸεεη. ΑἸδχ. 1. εἶξ. καὶ δέξαι] 

χ τὰ καὶ πληϑυνθήσεται] - σοι 103, 1ς7, 253, 254. Οοπρρὶ. 
Αἰά. ΑἸεχ. χαὶ τληϑυνϑήσονται 29ς. ὅτι πληϑυνϑήσονται Αστη. 
Μϑ8. εἰ Εάβ. ἔτη ζωῆς σΒ] σε ετὴ ζωης ιοό. ἵνα σοι γένωνται 
ἅς. δὰ ἔπη. ςοπ).}] α Αγπι. Μ58. πολλαὶ ὁδοὶ] ττ. 397. 

ΧΙ. ἐμδιδάξω δὲ] σνυμδιξαζω δὲ 2 ς4. 
ΧΙ]. σὰ τὰ διαδήματα) τὰ διαδηματα σε 23, 252, 254, λόο, 

ἐὰν δὲ τρέχῃς] ἐὰν δὲ τρέχει το3. καὶ κοπιάσεις] ἃ κὸ- 295. 297. 
᾿αιασῆς 103; τού, τορ. 

. ΧΙ]. μὴ ἀφῇς) α τοό. καὶ αἀφης 147. ἀλλὰ φύλαξον) 

α ἄλλα 103» 106, 147, 157, 252, 2535) 254. 206. ΑΙεχ. 81|αν. Οἴἶτορ. 

φυλαζον δὲ 26ο. 
ΧΙΥ͂. μὴ ἐπέλϑης]) μὴ ἐπελϑεις (οὔ πη εες ῥζὸ ης, υἱ 4110] “τεφυξῶ- 

15) 1023. μηϑὲ ζηλώσῃς} μη επιζηλωσης 2Ζ6ο. μηδὲ ϑηλώσεις 

ςεφάνῳ Νὴ 

τς ΟΡ. ΑΙά. ΑἸεχ. 

 ᾿Αδήλου ἴῃ (αἴ. Νίο. ἴοπι. '. ἢ. 242. 

κ.-. 

.24) 207. 

Οοσρὶ. 
ΧΝ. Ἐν ᾧ ἂν τόπῳ] ἐν ὦ δ᾽ αν τοπω 147, 1ς7.. 

ςρατοπεδεύσωσι] ὦ ἐν ὦ δ᾽ αν ςρατοπεδευσωσι τοπὼ τορ. 
σωσ!] ςρατοκαιδευσωσι σε τοό. - σε 296. ἐχεγοίλεπε εοηβ ἐμεετ πὶ 
Τμιοΐξ, σαὶ. μὴ ἐπέλϑης] μη ἀπελϑὴς Ζόο. ἔκκλινον δὲ] α δὲ 23, 
68, 109, 147. 157, 1ότ, 248, ας2. Οοτρὶ. ΑΙ, εκκλιναὶ δὲ 1το3. 
μδθεῖ δὲ ̓ πῖοσ ὕπςοβ ΑἸεχ χα: ὶ τταράλλαξον] Ἢ ἐχεῖϑεν Ασπη. Μ5. 

εἰ Εά. εἰ ἀευΐία Ἰλιοὶξ, (ΑἹ. ᾿ 

ΧΥΝῚ. ἐὼν μὴ κακοποιήσωσιν] ἐῶν μὴ κακχοποιησασιν τορ. ἔάν 
μοι κακοποιήσωσιν ΑΙά. ἀφήρηται) -ἰ γαρ τοφ. ὁ ὕπνος αὐτῶν] 

ὁ υπνος απ᾿ αὐτῶν 23, 68, 1ορ, 147» 161, 4ζ2, 453, 260, 294, 296, 
297. ΑΙά, (ΑΙεχ. ουπὶ ἐπ᾿ ἱπίεγ ὑποοβ.) δῖαν. Οἴτορ. ὅς, ἤπς ὁ, 
Οοπρὶ. καὶ καὶ κοιμῶνται) μδδεῖ καὶ ἴῃ ομαγαοῖ, πύΐπογε ΑἸεχ. 

ΧΥΊΙ. Οἷἵδε γῶὼρ σιτδνται] οἱδὲ γαρ σιτωνται 2:4. οἴνῳ δὲ 
τ᾽ αρανόμῳ] οἰνω δὲ τταρανομων τοῦ. 

ΧΥΙΙῚ. Αἱ δὲ ὁδοὶ ---λάμπεσι] οἱ δὲ δίκαιοι ὁμοίως φωτὶ λοίμπεσι 

9 ΨΑ ,ὔ 
Ἐν ᾧ ἂν τόπῳ 

ςρατοκπεδεύ- 

δικαίων ὁδοὶ ΟΒεγίο, ν. 117. (ΑἸ ϊτεν νὴ. γό. 4ᾳ. οἴ.) ὁμοίως φωτὶ] 

ὡς τὺρ ϑῖαν. Οἴἶτορ. προπορεύονται] ττορευονται 68. ΑἸά. ἕως 
κατορθώσῃ) ἑὼς ἂν κατορϑωσὴ 23, 68, τότ, 252, 2:4, 26ο. (Οοπῃρ. 
ἕως ὧν κατορϑώσει ΑἸά. 

ΧΙΧ. τῶν ἀσεδῶν) α τῶν τοῦ. 

Οἴτος.. 
τίνι σῶς τροσχόπἤεσιν Οὐοπιρ. τὖ πἼ2ϑι δε πδιλση ΟΝ ": 

ΧΧ. Υἱὲ ἐμῇ ῥήσει} υἱὲ ἐμοῖς λογοις 23, 2:21. τοῖς δὲ ἐμοῖς λό. 
γοις]} τοις δὲ ἐμοῖς ρημᾶσιν 23,252. παράξαλλε σὸν ὅς] παραλαβε 
σον ἃς 103, τού. παραθαλε σον ἃς 100, 147. 

ΧΧΙ. ἐκλίκωσί, σε) λιπωσιν σε 23. ασε τού. λείπωσι σε 253. 
ἐχλειπωσι,χόο. αἱ πηγαί σου] αἱ τηγαᾶι τῆς ζωης σε 23, 252, 

αἱ ψηγαι τῆς ζωης 29ς. ἐν καρδίᾳ} εν τὴ καρδία σα 
43. 252., ἐν σὴ καρδια 68, τού, τοῦ, 147, 157, τότ, 2ος, 206. 

α 103. ἐν τῇ καρδια 248. ἐν σὴ καρδια δια- 

παντὸς 234. ἐν τῇ σὴ χαρδια 2όο. εν τὴ καρδια διαπαντος 297. 
ΧΧΙ]. Ζωὴ γαρ--αὐτὰς} α οὐυπὶ ἱπιογπηοά, το3. Ζωὴ γάρ ἐπ] 

μΝ πασι τόϊ, 248, Ζ6ο. (οπιρί. ΑΙά. ἀὐτῶς} αὐτὰ Ζς2. καὶ 
πάσῃ σαρχὶ) -ἰ- ἀνταὰ 23. 2.4. ΑἸεχ., -Ἐ αὐτῶν 100, 1:7, 252, 397. 
και πάσῃ τῇ σάρκι αὐτῶν 147. ΑΙά. Ἕ σα ἴραι ϑ8ῖαν. Οἰξος. 

ΧΧΙ]Π. ἐκ γὰρ τότων] ἐχ ἦος επὶπι ({ς]]. ον δ) Εά ΕΕαΕ. ἴξοϑδοι] 
τοροελευσης ([10) 2 ς2. ΠΊΔΓΡ΄. 

ΧΧΙΝ. Περίελε---ςόμα) “μζεν ἰείμαν ἐἰδὲ ἱ βγανιπι ο: Αι. Πε- 

ρίελε σεαυτῷ} τεριελε ἀπὸ σε 2907. ἄφελε ἀπὸ σὰ ΑἸ. Μϑ. εἰ ἘΔ. 

δῖαν. Οἷἶγορ. σκολιὸν ςσόμα]) σκοτεινον ζομᾶὰ 147. ἰοσικρῶνϑ ὅζο. 

δ δῃ». οοῃι.} ὠπὸ σὰ ἐν ποίησον. ΑΙεχ. μακρὰν ἀκξὸ σΒ] απὸ 
σε μακραν-ἀἘ1Γ ἀπὸ σῇ ἄπωσαι) ἀπωσαι ἀπὸ σε 23ν,.253, 24, 
26ο. ἄπωσαι] απωσον 111. Α 1ο3. ποιησὸν 1ορ. δῖαν. Οἴτορ.. 

ΧΧΝ. 

νευέτωσαν δίκαια Β4Π], Μ. 11. ὅοι. 
ΑΙεχ. Ρ. 302. 

ἐχ οἴδασι] ἐκ οἴδασι γὰρ δῖαν. 

βλέφαρα σον] κα σον ΟἸεπι. 
τὰ δὲ βλίφαρά σον νενέτω δίκαια] καὶ τὰ βλίφαρά σα 

10, 

1. 

19. 

22. 

Αἱ ϑὲ ὁδοὶ δικαίων] αἱ γὰρ τῶν 

πῶς τροσκόπΊεσι) εν τινι ποτε 23, 1ού, 2 54. ἘΣ ὑπο τὰ 

12. 

20. 

23. 

“΄“ 
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ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. 

ΚΕΦ. ἵν. 

46. 4). δίκαια. ᾿Ορϑὰς τροχιᾶὰς ποίει σοῖς ποσὶ, χαὶ τὰς ὁδᾶς σου χατεύϑυνε. Μὴ ἐχχαλίγης εἰς τᾶ᾽ 

δεξιὰ, μηδὲ εἰς τὰ ἀριςερὰ, ἀπόςρεψον δὲ σὸν πόδα ἀπὸ ὁδᾷ χαχῆς" ὁδᾶς γὰρ τὰς ἐχ δεξιῶν οἶδεν 
ὁ Θεὸς, διεςραμμέναι δὲ εἰσιν αἱ ἐξ ἀριςερῶν' αὐτὸς δὲ ὀρϑδὰς ποιήσει τὰς τροχιάς σου, τὰς δὲ 

 δεέμοις λογοις τος, 147, 157, 20, 297. 

.ΑΙά4. ΑἸεχ. ϑῖδν. Οἷἶσος. 

.297. 

«λεὼν .33: 

οῦ.. ἃ. τ46. 111. 82. 

φιοραὶ δεῖξε ἐπ ἐπ υἱδεόαιμγ Οτίρευ. 1ἰ. 4.0. 

, 296. ΟἸιεπι. ΑΙεχ. Ρ. 293» 332. 

πορείας σου ἐν εἰρήνη «προάξει. 

ὙἹΕ ἐμῇ σοφίᾳ πρόσεχε, ἐμοῖς δὲ λόγοις ππαράξαλλε σὸν ὃς, Ἵνα φυλάξης ἔννοιαν ἀγαϑήν' 
αἴσϑησις δὲ ἐμῶν χειλέων ἐντέλλεταί σοι" μὴ πρόσεχε φαύλῃ γυναιχί. Μέλι γὰρ ἀποςάζει 
ὃδ"μκ« ’ : ΝΣ ΄ ΠΥ Ν ». ΄ ». ’΄ Ψ ΄ ’΄ ' 

ἄπο χείλεων γυναιχὸς “σύρνης, ἢ ρος χαιῥον λιπαίνει σὸν φάρυγγα, Ὕςερον μέντοι ΤΙΧΡΟΤΕΡΟΥ 

. χολῆς εὑρήσεις, χαὶ ἠχονημένον μᾶλλον μαχαίρας διςόμα. Τῆς γὰρ ἀφροσύνης οἷ πόδες χατά- 
γῆσι τὸς χρωμένας αὐτῇ μετὰ ϑανάτϑ εἰς τὸν ἄδην, τὰ δὲ ἴχνη αὐτῆς ἐχ ἐρείδεται. Ὁδᾶὲς γὰρ 

φΦ 3 9. “Ζ ἈΝ ε ν 9 “Ὁ ν » » “᾽. ἢ» ἊΝ» ᾽ Ν 

ζωῆς οὐχ ἐπέρχεται, σφαάλεραι δὲ αἱ τροχιῶί αὑτῆς) χα! ὃχ εὔγγωςοι. Νὺν ὅν υἱὲ ἄχβε μᾶ, Χχαι 

μὴ ἀχύρες «ποιήσεις ἐμὲς λόγους. Μαχρὰν “ποίησον ἀπ᾿ αὐτῆς σὴν ὁδόν" μὴ ἐγγίσης πρὸς ϑύ- 

ραις οἴχων αὐτῆς, Ἵνα μὴ τρόη ἄλλοις ζωήν σὰ, χαὶ σὸν βίον ἀνελεήμοσιν' Ἵνα μὴ πλησϑθῶσιν 

ἀλλότριοι σὴς ἰσχύος, οἱ δὲ σοὶ πόνοι εἰς οἴχους ἀλλοτρίων ἔλϑωσι' Καὶ μεταμεληϑήση ἐπ᾽ 
ἐσχάτων, ἡνίχα ἂν χατατριξῶσι σάρχες σώματός σου, Καὶ ἐρεῖς, Πὼς ἐμίσησα “παιδείαν, χαὶ 
5. 2 9» 7 ε )» κ"ν ἣν ΄, ΄ Ν ζ΄ ΄ 9 Ἀλ 
ἐλέγχες ἐξέχλινεν ἡ χαρδία μου, Οὐχ ἤκδον φωνὴν “σαιδεύοντός με χαὶ διδάσχοντός με, δὲ 

“παρέξαλλον τὸ ὅς μου. 

Ο ΧΧΥ͂Ι. Ὀρϑας--ποσὶ] τροχιὰς ὀρϑὰς ποιήσατε τοῖς ποσὶν ὙΠεο- 

ἀοτεῖ. 11}. ὅ2). τσοῖε:] τοοιήσεις ΟΥτΊ]], ΑἸεχ. νἱ, ρατί. '. Ρ. τοό. Απῃ. 
Μϑ8. εἰ Εά. πτοίερ σοῖς ποσὶ] ποιήσεις τσοσιν τΙορ. τῦοιῆσει σοις 
ποσι 14). τῶς ὁδάς σε] ρτατλῖς. πασας 296. ταῖς ὁδοῖς σα ΟΥΤ1]]}. 
ΑΙεχ. ἷ, 49). κατεύϑυνε] κατευϑυνω 22. κατευϑυναι 147). κατεὺ- 
ὥννον 297. 

ΧΧΥΙ. Μὴ ἐκκλίνης} μὴ ἐκκλινεῖς 109. 
μήτε εἰς δεξιὰ, μήτε εἰς ἀριςερὼ Οτίρεη. ἷν. 120. 
γερὰ] ἣ εἰς τὰ ἀὠριςερὰ ΒΩ]. Μ. 111. 622. 
σχολιᾶς οὗδς 2.4. -ἰ καὶ σκολιας 20ζ. 
τῆς 103. οἶδεν ὁ Θεὸς] οιδὲν ὁ Κυριος 103, 2όο. ᾿εἰδὲν ὁ Θεος 
1Ιόι. αἱ ἐξ ἀριςερῶν] αἱ εὐωνομοι τού, 2ος; 207. αὐτὸς δὲ] 
ἄντος γὰρ 23. κα δὲ 109, 147. 157. ὥλλ᾽ αὐτὸς ὁ Κύριος Αττῃ. Μ5. 
εἰ Ἑά. τὠώμ. ποι τοο. ἐν εἰρήνη προάξει] ἐν εἰρηνὴ προαξαι 
1η. ὠξο. 

εἰς τὰ τ᾿ --ἀὠριςερὰ] 
μηδὲ εἰς τὰ ἀρι- 

ἐπ᾽ ὁδὲ κακῆς] -Ἐ καὶ 

ὁδὲς γὰρ πὰρ] οδες γαρ 

1, ἐμοῖς δὲ λόγοις} τὴ δὲ φρονήσει μοὺ 23, 22. κ δὲ 103. τοῖς 
΄παράβαλλε σὸν ἧς] κλι- 

νὸν τὸ ὃς σου 523, 244. καραλαᾷξε σὸν ἃς τού. 
11. Ἵνα φυλάξης} ινα φυλασσης 2:3. ἔννοιαν ἀγαϑὴν γνόιας 

΄αγαϑὼν πη. Μ5. εἰ Εά. αἴσθησις δὲ] αἰσϑησιν δὲ 23, 68, 103, 
τού, τος, 147, 1ς7, 161) 248, 2ς2. 253,24) 260, 2ος, 296. (οηρρὶ. 

σοφίαν Αττη. Μϑ. εἰ Εἀά. ἐντέλλεταί σοι] 
ἐντελλομαᾶι σοι 23, 68, τού, τος, 147» 17» 161, 248, 2:2, 2ς3,) 254, 

Δύο, 29ς, 2969 297. Οοτηρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. Απῃ. Μϑ8. εἰ Εά. ϑῖαν. 
Οὔτοσς. ανατελομαι (0) σοι 103. μὴ τροσέχε) Ρταταῖ., υἱὲ 

ς ὙΠ 

11. ἀπογάξ ει] σάφει Οἰνγίοί. ΥἹ]. 714. απὸ χειλέων] κα Χο- 
ἣ πρὸς καιρὸν] ὃ ὃ πρὸς καιρὸν σμιγίοί. ἰϊ, 146. (ἥτις πρὸς 

καιρὸν χὶ. 46.) πρὸς καιρὸν] πρὸς χάριν. ΑἸεχέ λιπαίνει] γλυ- 

καίνει ὈΠγίοίς. 1. 82. σὸν φάρυγγα) τὸν λάρυγγα ΟἸυγίοί Ι. 
οἰ, 

ΙΝ. ὝΡερον μέντοι] ὑρέρον μὲν τὸ (Ώς) 23. ὕρερον δὲ ΑΙεχ. ΟἸτγ- 
τοικρότ. χολ. εὑρήσεις] αριαγὶμ: γ)εἴ ἱπυεπὶσς 

μαχαίρας διςό- 

μον] ἢ μάχαιραν δίφομον ΟἸετι. ΑΙεχ. Ρ. 293. δείε γί αάἱἐ. Οτΐρει. 
Ἰ, εἰξ. 

Ὑ. οἱ πόδες] οἱ παιδὲς τιοό. μετὰ ϑανάτ» μετα ϑανατον 29ζ, 

εἰς τὸν ἄδην] α τον το3. ἐκ ἐρεί- 
Ἔ εἰς ἀληϑείαν ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ. 294. δεται} εκ ἐρεισεται 103. 

ΥΙ. Ὁδὲς γὰρ ζωῆς ἐκ ἐπέρχεται] α 68, 16:1, 248, «6ὅο. Οοτηρί. 
. ἀκ ἐπέρχεται!) ἐκ ἀπέρχεται 103, 253. 
ο ΔΉ. ποιήσεις] ποιησης τού, τ ς7) 22) 26ο, 296. Οοιηρί. ΑἸεχ. 

ΝΙΠ. μὴ ἐγγίσης] Ργϑπηῖς. καὶ 2ς2. (ΑἸεχ. ἴπ ομαγδῶ,. πιΐποσε.) 

9 ὰ 2 9 ’ 9 Ν᾿ ρο 9 ΄ 9 ,’ Ἁ, 

Παρ ολίγον ἐγενομὴν ἐν πσαντι χᾶχῳ, ἐν μέσῳ ἐχχλησίας χαὶ συνᾶγω- 

,. γῆς. Πίνε ὕδατα ἀπὸ σὼν ἀγγείων, χαὶ ἀπὸ σῶν φρεάτων πηγῆς. 
9 ρο ω͵ [ω 4 ς ", Ζ ’ Ἁ, ἈΝ ΦΨ«0} 

τὰ ἐχ τῆς σὴς σ᾽ηγῆς, εἰς δὲ σὰς “λατείας διαπορευέσϑω τὰ σὰ ὑδατα. 

Μὴ ὑπερεχχείσϑω σοι ὕδα-- 
ἝἜἝ ΄ ε ΄ 

φω σοι μόνῳ ὑπάρ-- 

μὴ ἐγγίσης ἄς. δὰ Άπ. οοπ,.} μὴ ἐπιςῆς ϑύραις οἴκων αὐτῆς ΟἸεα). 
ΑἸεχ. Ρ. 3322: πρὸς ϑύραις] προϑυραις 11. χρο ϑύυρὼν 147. τροσὶ 
ϑύροις (ας) 26ο. τσροϑυροις 297. τορὸς ϑύρας Οοπιρὶ. ΑἸεχ. 
κὼν αὐτῆς] α οἰχὼν τοῦ. 

ΙΧ. ζωήν σε} τὴν σὴν ζωὴν ΟἸεπ,. ΑἸεχ. 1. εἶ. 
Χ. Ἵνα μὴ πλησϑῶσιν] κα μὴ 1ο3. διδδεῖ μὴ ἴῃ οἰαγδᾶ,. τηΐποῖα 

Αἴεχ. οἱ δὲ σοὶ ἃς. δὰ ἔπ. οοπ,.} καὶ μὴ ἔλθωσιν οἱ πόνοι σου εἰς 
οἴκους ἀλλοτρίων Ατηι. Μ5. εἰ Ἑά. εἰς οἶκες ἀλλοτρίων] εἰς οἰκᾶς 
αλλοτριες 68, 103, 109, 147, 17» (161. πιλτρ. υἱ ἴπ ἘΔ.) 248, (α ςα. 
ΠΊΔΓΡ.) 2:4, 295, 296. Οομηρὶ. ΑΙά. εἰς οἰκες ἀλλοτριοις 297. ἕλ-͵ 
ϑωσι} εἰσελθωσι 23, 68, 103, τού, 147,17, 161, 248, 2ζ2, 253) 2ς 4) 
26ο, 29ζ. 29ό, 297. Οομρί. ΑἸά. Αἰεχ. 

ΧΙ. Καὶ μεταμεληϑήσῃ] καὶ μεταμελεϑησης 109. χᾶι μέταμε- 
ληϑὴῆς 147, 157. 252, 2ζ4,),20,) 297. καὶ μὴ μεταμεληϑῆς (οὐυπὶ μὴ 
ἰπετ ὑπςο8) ΑἸθεχ. εἰ δὲ μὴ, μεταμεληϑήση Οοηῆιι,. Αροῖς. 110. 5 
ς. 7. ΚΑαὶ μεταμεληϑήσῃ ἐπ᾽ ἐσχάτων) εἶτα μεταμελήσει σοι ἐπὶ 
γήρως ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1. εἶ. ἐπ᾽ ἐσχάτων] -- σα 147, 157» 254) 205, 
207. ΑἸΙά. (ΑΙεχ. ἴῃ ομαγαᾶ, πηΐϊποῖς.) Οοηῆῆ. Ἀροῖ. 1. οἶς. δῖαν. 
Οἰεορ. 

ΧΙ]. καὶ ἐλέγχας] ἐλεγχες δὲ δικαίων 23,2 ς2. 
δικαίων 297. -Ἐ δικαίων Οοηῆι. Αροῖϊ 1. οἷϊ. Ὁ 

ΧΙ]. Οὐκ ἤχεον] ργαπιῖϊε. καὶ Απη. Μ58. φωνὴν] φωνῆς 1 ς 7), 

2ς3,) (26ο. ςοττ.) δος. (οηίῇει. Αροῖξ. 1. οἷς. Ογη!!. Αἴεχ. ἵν. ςοο. 
καὶ διδασκοντός μὲ] καὶ διδασχοντι μὲ 23, τοό, τορ, (26ο. οοτ.) 
295, 297. καὶ διδαξαντος με68. δὲ παρέδαλλον] καὶ καρεδαλον 
23) τού, τορ, 29ς. καὶ παρεδαλλον 26ο. (οπίξε. Αροῇϊ 1. οἰ. τὸ 
ὃς μου] α μου 258. ὐμεδΣ, 

ΧΙΜΝ. Παρ᾽ ὀλίγον] ταροδικον ([ς) 13. 
ἰηἴεῦ Ὡηςο5 ΑἸεχ, 

ΧΥ. Πίνε ὕδατα) ρῥγαρυιϊῖ. υἱε 68, το3, τότ, 248, 297). Οοπρί. 

ΑἸά. υἱὲ τῖίνε δῖαν. Οὗτορ. ἀπὸ σῶν ἀγγείων} 44 τ7μἷΞ )οπεϊδιε 
Οτρεη. ἰϊ. 80, 93. εἴ α΄. καὶ ἀπὸ σῶν φρεάτων πηγῆς) εἰ ἀε ἐπὶ; 
2 εἰς Οηρεῃ. 1. οἷζ, 

ΧΝῚ. Μὴ ὑπερεκχείσϑω}] αὶ μὴ 21, 109, 147) 157, 161, 5248, 
22,253, 254. 260, 20ς,297. (οπιρί. ΑΙά. Αἰεχ. υπερεκχυσϑωσαᾶν 
103. Απη. Μϑ. εἰ Εά. ϑίαν. Οἴἶτορ. μη ὑπερεκχυσϑὼ τοό. σοι 
ὕϑατα) τοι τα σὰ υδατα 23, (103. πε σοι) 147, 157), 252. σοι τὰ 
υδατα 68, τού, 109, ιόι, 248, 2ζ3, 2.4, 2οό. (πρὶ. ΑἸά.. σου τὰ 

σα υδατα 297. ἐκ τῆς σῆς τὴς] Ργαδηἶτ. ἔξω 23, τού, 2ς2, 253, 

297. ἔξω τῆς σῆς πηγῆς Οτήφεη. 1. ς37. 
ἐσϑωσαν 23, 103. Ατηι. Μ5. εἰ Εά. δῖαν. Οἷτορσ. διαπορ. τὰ σὰ 
ὕδατα ) ἀίγεαντγαπι. Αταδτ. τὰ σὰ ὕδατα] κα τα σα 3. 

ΧΥΤΙ. καὶ μηδεὶς ἀλλότριος] καὶ μηϑεις ἐτερος 103,2 53. 

σχέτω σοι] μετασχέτω σου 214. 

οἷὰ 

ἐν τιαντὶ κακῷ] - μα 

μετα- 

καὶ ἐλεγχξς δὲ ... 

------ὍὉὦ. . ᾷτο.ὅΨἍ. 

διαπορευέσϑω] διαπορευ- ἫΝ 



τ μὴ ἐκλυόμενος} ισϑη μὴ ἐκκλείομενος 103. 
παρόξυνε δὲ] τταροξυναι δὲ 248. Οοπρρὶ. 

ΥἹΕ ἐὰν ἐγγυήση σὸν φίλον, πταραδώσεις σὴν χεῖρα ἐχϑρῷ. 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. 

Χχοντὰ, χαὶ μηδεὶς ἀλλότριος μετασχέτω σοι. Ἢ “ἀηγή σου τῷ ὕδατος ἕςω σοι ἰδία, χαὶ συνευ-- 
φραίνου μετὰ γυγαικὸς τῆς ἐχ γεύτητός σου. 

σὸι, ἡ δὲ ἰδία ἡγείσϑω σα καὶ συνέξω σοι ἐν «παντὶ χαιρῳ" ἐν γὰρ τῇ ταύτης φιλίᾳ συμπεριφε- 

ρόμενος, πολλοςὺς ἔση. Μὴ πολὺς ἴσϑι πρὸς ἀλλοτρίαν, μηδὲ συνέχε ἀγχάλαις τῆς μὴ ἰδίας. 

Ἐνώσιον γάρ εἰσι τῶν τῇ Θεδ ὀφϑαλμῶν ὁδοὶ ἀνδρὸς, εἰς δὲ πτάσας τὰς τροχιὰς αὐτὰ σχοπεύει. 
Παρανομίαι ἄνδρα ἀγρεύεσι, σειραῖς δὲ τῶν ἑαυτῇ ἁμαρτιῶν ἕχαςος σφίγγεται. Οὗτος τελευτᾷ 

ν 93 3 Ν ΄ , φΦ ς ρω 7 99. γε . » “7 » » 7 
μετὰ ἀπαιδεύτων, ἐκ δὲ “λήϑες τῆς ἑαυτῇ βιότητος ἐξεῤῥίφη, χαὶ ἀπώλετο δὲ’ ἀφροσύνην. 

Παγὶς γὰρ ἰσχυρὰ ἀγδρὶ τὰ ἴδια 
Ποίει υἱὲ ἃ ἐγὼ σοι ἐντέλλομαι, χαὶ σώζα" ἥχεις 

γὰρ εἰς χεῖρας χαχὼν διὰ σὸν φίλον" ἴσϑι μὴ ἐχλυύμενος, πσαρόξυνε δὲ χαὶ τὸν φίλον σα ὃν ἐν- 
εγγυήσω. Μὴ δὼς ὕπνον σόϊς ὕμμασι, μηδὲ ἐπινυςάξης σοῖς βλεφάροις, Ἵνα σώζῃ ὥσπερ δορ.- 

χὰς ἐκ βρόχων, χαὶ ὥσπερ ὄρνεον ἐκ παγίδος. 19 πρὸς τὸν μύρμηκα ὦ ὀανηρὲ, χαὶ ζήλωσον 
ἰδὼν τὰς ὁδὸς αὐτᾶ, χαὶ γενδι ἐχείνου σοφώτερος. ᾿Εχείνῳ γὰρ γεωργίου μὴ ὑπάρχοντος, μηδὲ 

χείλη, χαὶ ἀλίσχεται χείλεσιν ἰδίε ςόματος. 

'τὸν ἀναγκάζοντα ἔ ἔχων, μηδὲ ὑπὸ δεσπότην ὦν, Ἑτοιμάζεται ϑέρδς τὴν τροφὴν, πολλῆν τε ἐν τῷ 

ἀμητῷ ποιεῖται τὴν πταράσϑεσιν' ἢ «ορεύσϑητι πρὸς τὴν μέλισσαν, χαὶ μάϑε ὡς ἐργάτις ἐςὶ, τῆν 

Ἔλαφος φιλίας χαὶ πτῶλος σῶν χαρίτων ὁμιλείτω ᾿ 

ΚΕΦΟΥ. 

9 , ε Ν, ρ ὰ ΝΝ ’ ΠΝ Ν ΝΧΝ.ο΄' ν, ε νΝ ᾽ὔ 

τε ἐργασιᾶν ὡς σΈΜΥῊΣ ποιείται" ἧς τῆς πόγᾶς βασιλεῖς χαὶ ἰδιῶται προς ὑγίειαν οὐ μος 

ποϑεινὴ δέ ἐςι πᾶσι χαὶ ἐπίδοξος, χαΐ περ ὅσα τῇ ῥώμη ἀσϑενὴς, τὴν σοφίαν τιμήσασα ὑ τῳ 

ἥχ νὴ." “ὼς τίνος ὀχγηρὲ χατάχεισαι ; πότε δὲ ἐξ ὕπνε ἐγερϑήση; ᾿Ολίγον μὲν ὑπνοῖς, ὀλίγον 

'λεσι 2ς2. 

“ἁμαρτιὼν) σειραῖς τῶν ἰδίων ἀμαρτιὼν] Β46]. Μ. 1. 470. 

ἡ κῶν 253. 

ΧΥΠΙῚῚ. σὰ τὰ ὕϑατος] αὶ σε Οτερ. ΝΥΩ͂. ἱ. ὅο). ἔρω σοι ἰδία] 
ἐγὼ σοι ἥἤδέία τού. σοι ἴξῳ πηγὴ Ομγίοί. ἴῃ, 202. σοι ἔξω μόνῳ 
Οἰυγίοίξ. ν. οϑ. ἔσω σοι ἥδετω καὶ ἔξω σοι μόνῳ Οτῳ. ΝΣ Ἱ. οἷϊ. 

ΧΙΧ. πῶλος σῶν χαρίτων] πῶλος σξ χαρίτων ΟΟπηρί. ὁμιλεί- 
τῶ σο|} προσομιλφίτω σοι 207. λαλείτω μετὼ σὰ τὶ Οοὐΐοος ϑεγεῖϊ. 
ἡ δὲ ἰδία} ἡ δὲ φιλια 23. ἢ δὲ ἰδία ἡγείσϑω σου] σοι φιλία ἰδία 
ἡγείσϑω 4 Οοάϊοες ϑεγρὶϊ. καὶ ἐν σξ σοφίᾳ ἡγείσϑω 9 Οοὐϊΐοεβ 8ετ- 
εἰ. ἡγείσθω σὰ] ἡγεισϑω σοι τς). " ἐν γὼρ τῇ ταύτης φιλίᾳ] εν 
γαρ ταυτῃ τῇ φιλιῷ 111. εν γαρ τὴ αντης δ 196. ἐν πάσῃ φι- 
λίᾳ ϑ8ἷδν. Οῇτορ. ἱ 

ΧΧ. πρὸς ἀλλοτρίαν] προς αλλοτρια πἰῷ ΝΣ α τ αγκα- 

τῆς μὴ ἰδιας]} ταις μη ἰδιαις 111, 23) 68, τού, 145,1 ς7, 

τότ, ας2, 2(4, 296, 297. ΑΙά. 
ΧΧΙ. εἰς δὲ πάσας] εἰς δὲ σας ΠῚ. 

χιας ἄντες ΠῚ. τας τροχιας ἀντὴς τού. 
πεῦει} σκοχευώφι 22. πᾶτε. 

ΧΧΙΙ. ἀγρεύασι] ἀγορεύασι ΟἸξαι. ΑἸοχ. Ρ. 468. 

τὰς τροχιοὶς αὐτὶ] τρο- 
ατας 2ζ2. ΑΙεχ, σπὸ- 

'σειραῖς δι-- 

σειραῖς τῶν 

τῶν ἑαυτῷ ἁμαρτιῶν) ἀμαρτιων 
ἕκαςος σφίγγεται) ἕκαρος συσφύγγεται ((ς) 296. 

μετὰ ἀπαιδεύτων], μετα 207. τῆς ἑαυτῷ βιότητος] 

ὡμαρτιῶν αὐτὰ ΟἸιγίοίξ. ν. 4:1ς. 
των ἑαυτὰ 103. 

ΧΧΠΙΠΙ]. 

τῆς ἑανυτε πιοτῆτος 1ιοό. τῆς εαυτε βιοτης (26ο. ςοτ.) 2ος. δι᾽ 

᾿ἰφροσύνην} Ἡ αὐτῷ Αγ. Μ5ὅ. εἰ Εα. 

Ι. ἐὰν ἐγγυήσῃ] ἐᾶν εγγνη 111. ὧν εγγυήσεις 103. ἐᾶν εγγυη- 
σὸν φίλον) τὸν Φιλον 103,23. σέαυτξ Φιλον 22. ᾿ σὴν 

χεῖρα ἔχϑρῳ] ἔχϑρω τὴν σεαντε χειρὰ 23ν 252. σὴν χειρα ἐχϑρου 
103. ψυχήν σου ἐχϑρῳ Ατα. Μ8. σε εἰς χεῖρας ἐχϑρὲ Απη. Ἑάὰ. 

11. ἰσχυρὰ ἀνδρὶ] α ανδρι τοό. ἀνδρὶ τὰ ἴδια χείλη] τὰ ἴδια 
χείλη ἀνδρὶ Αἰεχ. χείλεσιν) ρημασιν 1479 (τότ. {ιργαίοτ!ρί.) 2 ς2, 

297. Οοπιρί. ΑἸεχ. ΟἸεαν. Αἰεχ. Ρ. 466.-:. λόγῳ Απη. Μ5. εἰ Εα. 
ἰδίςε ςόματος] αὶ ἰδιε τού. οἰκείοις 297. 

111. Ποίει7 νῦν τοοίρι Αγην. Μϑ5. εἰ Εά. καὶ σώζου) καὶ σωζὴ 

τού, 2ς2. καὶ ζήσεις Απη. Μ5. εἰ Εἀ. ω᾽ (αἴνω: εγὶς: Ν ει. 1,3ϊ. 

εχ Μ5. ΕἸοτίας. εἰς χεῖρας κακῶν] εἰς χείρας ἐχϑρων τοό. ἴσϑι 

ταρόξυνε δὲ ὅς. δὰ ἔῃ. 
οοη2.] αἰ εηαῖς αμϑρα αὐπῖσαπι ΠΩ, 51, φμό (ροηὲ; Μ ει. 1.δῖ. υδὲ ἴω- 

ΡΓᾶ. τὸν φίλον σΕ} τὸν σὸν Φιλον26ο. ὃν μὐὐ ἐς ὃν εγχυησω 
103. ὃν ἐγγνησω 109, 2ς3, 296. Α]ά. 

ΙΝ. Μὴ δῶς ὕπνον] μη ϑωσης υπνον 103. σοῖς ὄμμασι] τοις ομ- 
μᾶσι 1το3. σοῖς ὀφϑαλμοῖς: ΒΑΠ]. Μ. 1. 617, δι8.ι μηδὲ ἐπινυ- 
γάξῃς) μηδὲ νυγαγμὸν Οὐρεη. ἣ, πὰ (Οἔ, ἢ, γ68.) ΒαΗΙ. Μ. ἢ. 
618 

“Φ “ ᾿ ΄ 

᾿ προσφέρονται) α οὐπὶ ἱπιειτηοά. ΟΥ̓]. ΑἸεχ. 1. οἷξ. 

ἴϑι μὴ ἐκκλειόμενος ΑἸεχ.. 

ν. Ἵνα σώζῃ] ινῶ σωϑὴς 23,232. Οϊο υσάα: Ν εῖ, 1Αἰ. ὑδὶ ἔυρε. 
ὥσπερ δορκὰς ἐκ βρόχων, καὶ} α τοό. ἡὐαδοως ὡσ 

ΝΙ. Ἴ191] ισϑη ((ς) 23, 103, 1ο9. σϑι 147» 197,22. ΑΙά. 
ΒαΗ͂Ι. Μ. 1. εἶς. πορευϑητι Ο γγίοῖ. νὶ. 26ο. 
ὀχνηρὲ δήλωσον ΟΥτῖ!!. ΑἸεχ. νοὶ. νἱ. ματι. '. Ρ.. 336. «καὶ ζήλ. ἰδὼν] ε; 
σνπμίαγο τοῦτ. ἰδὼν] εἰδως τοῦ, 147, 157, 22, 407. ΑΙά. , 46ο, 
20ς. Βαῇϊ. Μ.]. οἶς. ΟΠ γίοί. 11. 12 ς. εἰ αἱ. Ὑμοοάοτεί. ἷν. ξ49. Αση. 

Μ5. εἰ Εὰ. .᾿ καὶ γενὰ] καὶ γινου 296. α καὶ Ατηι. Μϑ. εἰ Βα, 
ΧΙ]. Ἐκ] ἐκεινοῦ 111, 1038. εκχεινος 68, 147, (161. πηᾶγρ. υἱὲ 

ἴῃ ΕΔ.) 248, 26ο, 297). Οοπιρὶ. Οπρεη. ἱϊ. ϑος. Ογη!}}. ΑΙἰεχ. ἰος. οἶς, 
γεωργίου μὴ ὑπάρχοντος] -ἰ- αντω 43, (ότι. τηΔγ.)} 252. “Οοπῃρί. 
Ὑεωργια μΉ οντος ἴορ. γεωργία μὲν ὑπάρχοντος ΟΥΠ]]. ΑΙαεχ. 1. εἰξ, 
μηδὲ τὸν ἀναγκάζοντα ἔχων} α ἴοφ. μήτε τὸν ἀναγκάζοντα ἔχων. (ες 
Ῥοπῖϊ ροϊξ ὑπὸ δεσπότην) Ογτί!]. ΑἸεχ. 1, οἷ. ὑπὸ δεσπότην] ὑπὸ 
δεσποτείαν Οὐἡρεη. 1]. εἶξ. 

111. ἑἙτοιμαζεται---ταράϑεσιν] φμενιαάσιοάμπι ῥγβαγαι φίαμε, 

φια δ κὶς ἰαῤον δες βδὶ πιρβόνα. γεοοπαε. Αταρσ. τὴν τροφὴν] -ἰ αυ- 

τὸ 2.4, 297. ποιεῖται τὴν χαραϑεσιν) ποιῆτε τὴν παραϑεσιν 103. 
ἢ πορεύϑητε ὅτε. δά ἔπ. οοι).} α Οοσορὶ. μαρεῖ ἢ κῷ ΑἸεχ., ὡς 

ἐργάτις ἐς!] ὡς ἐργον τις ἐξὶν 103. ὡς ἐργατῆς εξὶ 1 57, 2 ς2. Οομῆϊι. 
Αροῖ. 116. 11. ο. 63. αὡς Ογη!!. ΑΙεχ. 1. οἶξ- τὴν τε ἐργασίαν] α τού. 

ὡς σεμνὴν ποιεῖται) ὡς σεμνὴν ἐμπορευεται ὦ , 553, ΑἸεχ. Οομπίξι. Ἀρ. 
Ι, οἷ, α 1οό. φιαν υεπεγαδὶίετε νπογοσέαγ; Ατρδτ. ἧς τὲς χόνες--- 

βασιλεῖς] - τε 

23, 100, 197, 252, 253, 29ς. ΑἸ. 
καὶ ἰδιῶται (ἢς) 103. πρὸς ὑγίειαν προσφέρονται] προς υγειῶν 

προσφέρονται 103, τού, Ιο0, 1479 157. προς υγιειῶν προφερονται 760. 

πρὸς ὑγείαν φέρονται ΑἸΪεχ. ποϑεινὴ δὲ ἐς1}] ποϑεινη τε ἔγὶ 2ζ2. 

“πᾶσι καὶ ἐπίδοξος) πᾶσι “1. Οοιει, Αροῖξ. 1. εἰς, καὶ ἐπίδοξος «πασι 
1ς). πᾶσα καὶ ἐπίδοξος ΟΥγπ!}!. ΑἸεχ. 1. εἰ, καί περ ὅσα] ὥσπερ 
ἦσα Οοπῆῖϊι, Αροῖξ. 1. εἶ. καί περ σα ὃς. λὰ Βπ. ἐοα!.} ἐκ Α( 
γούογε πῆγα, (αρίεπείας ργαςαϊεαιείομς (μόβαπιϊ μα ῥγοάμεὶ «ξαίεαε. 
Απιδτ. 

ΙΧ. Ἕως τίνος] εὡς ποτε 23, 103, 252, 253) 297. Οοπῆ. Ἀροῖς. 
Ἰ. οἶς, ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ. 6). Ὁ υγίοίε. νἱ. 377. ὀκνηρὲ κατάκεισαι] 
ῬΓΘΟΠΗΪ. ὦ 23, 2525 2ζ4, 206. κότε δὲ το. δὰ ἤη. οδπι.} . ΟΥ̓Ω͂Ι. 
ΑἸεχ. νοὶ. νὶ. ρα, '. ρ. 83. ἐγερϑήση] αναςησὴ 260. 

Χ. Ὀλίγον δὲ---νυςάζεις} αὶ ουΐῃ ἰητεγηηγοά, 147. 
ϑησαι] ολιγον δὲ καϑισαι τ03. 

ὀλίγον δὲ κα- 

ολιγον δὲ καϑὴη 2ς2, 297). α ΟΥ1]}}. 
Αἴεχ. νοὶ. νἱ. ραττ. '. ῥ. 326. ̓  μικρὸν δὲ νυγάξεις} α 23, τορ. Απι. 
Μ5. μικρὸν δὲ νυγαξεις τοό. ὀλίγον δὲ νυςάζεις Ογτῖ!!. ΑἸεχ. 1. οἷς. 
ὀλίγον δὲ ἰναγκαλίζῃ] ολιγον μὲν εναγκαλιζὴ 26. ΗΟ δὲ ἐνῶγκα.- 
λισὴ 2975. χερσὶ ςήϑη] χερσι ςηϑει 109. χερσί σου ἐπὶ τὰ ςἤϑη 
σε Απη. Μϑ. εἰ Βα. 

βασιλ. καὶ ἰδιῶτ.} βαλεῖς σε 

9. 10. 

“’ 
ἊΝ ο 

ὦ ὦ ὀκνηρὲ»: καὶ. ἔν δ 

{ , γι" 
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τι. δὲ χάϑηδαι; μικρὸν δὲ πυεάξει; λίγον δ οἰ γκαλίκῃ χερσὶ ςήϑη. Εἶτ᾽ ἐμπαραγίνεταί σοι 

ὥσπερ χαχὸς ὁδοιπόρος ἡ ἡ τπενία, καὶ ἡ ἔνδεια ὥσπερ ἀγαθὸς δρομεύς" ἐὰν δὲ ἄοχγος ἧς, ἥξει ὥσ- 

12. περ “σηγὴ ὁ ἀμητός σου" ἡ δὲ ἔνδεια, ὥσπερ χαχὸς δρομεὺς ἀπαυτομολῆσει. ᾿Αγὴρ ἄφρων χαὶ 

13. τσαράνομος «πορεύεται ὁδὲς ἐκ ἀγαϑδάς. Ὁ δ᾽ αὐτὸς ἐννεύει ὀφθαλμῷ, σημαίνει δὲ “ποδὶ, διδά- 

14. σχει δὲ ἐγγεύμασι δαχτύλων. Διεςραμμένη χαρδία. τεκταίνεται χαχᾶ, ἐν σαγτὶ χαιρῷ ὃ τοιᾶτος 
15. ταραχᾶς συνίςησι πόλει. Διὰ τᾶτο ἐξαπίνης ἔοχεται ἡ ἀπώλεια αὐτϑ, δικχοπὴ χαὶ συντριξὴ 

17. ἀγίατος. Ὅτι χαίρει πᾶσιν οἷς μισεῖ ὁ Θεὸς, συντρίξεται δὲ δι᾽ ἀχαϑαρσίαν Ψυχῆς. ᾿Οφϑαλμὸς 

18. ὑδριςϑ, γλῶσσα ἄδικος, χεῖρες ἐχχέεσαι αἷμα δικαία, Καὶ χαρδία τεχταινομένη λογισμᾶς χα- 
19. χὃς, χαὶ πόδες ἐπισπεύδοντες χαχοποιεῖν. ᾿Ἐχχαίει Ψευδὴ μάρτυς ἄδιχος, καὶ ἐπιπέμπει χρίσεις 

20. χι. ἀναμέσον ἄδελφων. Υἱὲ φύλασσε γόμες πατρὸς σϑ, χαὶ μὴ ἀπώση ϑεσμὲς μητρός σϑ. ἼΑφα- 

22 . Ψαι δὲ αὑτὰς ἐπὶ σῇ ψυχῇ οἰ απαῦτοῦ, χαὶ ἐγχλοίωσαι" περὶ σῷ τραχήλῳ. Ἡνίχα ἂν περιζτα-- 

τῆς, ἐπάγε αὐτὴν χαὶ μετὰ σξ ἕςω, ὡς δ᾽ ἂν χαϑεύδῃς, φυλασσέτω σε, ἵνα ἐγειρόμενῳ συλλαλῇ 

23. 24. σοι. Ὅτι λύχνος ἐντολὴ γόμα χαὶ φῶς, ὁδὸς ζωῆς, χαὶ ἔλεγχος χαὶ παιδεία, Τϑ διαφυλάσσειν 
25. σὲ ἀπὸ γυναιχὸς ὑπάνδρου, χαὶ ἀπὸ διαξολῆς γλώσσης ἀλλοτρίας. Μή σε νικήση χἄλλους ἐπι-- 

,6. ϑυμία, μηδὲ ἀγρευϑῆς σοῖς ὀφθαλμοῖς, μηδὲ συναρπασϑῆς ἀπὸ τῶν αὐτῆς βλεφάρων. Τιμὴ 
,ῳ, ξ΄ χά μεΝ Μ) Νν ᾿, 5 ρο ΄ Ν᾿ 9 ΄ » ’ ξῷ ΕῚ 

27. γὰρ “σύρνης ὑσὴ χαὶ ἐγὸς ἄρτϑ, γυνὴ δὲ ἀνδρῶν τιμίας ψυχὰς ἀγρεύει. Αποδήσει τις τὺρ ἐν 
’΄᾽ Ἁς Νε ΄ 9 ’΄ Ἵ, γ΄ 9 9 , Ἁ Ὰᾶ, ἐν 7 

2,8. χόλπῳ, τὰ δὲ ἱμάτια οὐ χαταχαύσει:. Ἢ περιπατήσει τις ἐπ᾽ ἀγϑράχων πυρὸς, τὸς δὲ πόδας 
᾿ 9 ΄ “ ςε 3 ΝΝ Ν, [ Φὔὥ 3 3 ᾽’ 9 ἈΝ, ζω, ς ε ᾿ 29. οὐ χαταχαύσει: Οὕτως ὁ εἰσελθὼν πτρὸς γυναῖχα ὕπανδρον οὐχ ἀϑωωθήσεται, ἐὲξ γᾶς ὁ ἀπ]ό- 

ΧΙ. Εἶτ᾽ ἱμκαραγίνεταί σοι] εἰτα παραγινεται σοι 4.3, τού, τό9, φύλασσε νόμές πατρός σου] υἱε νομες πάτρος σου φνυλαξον 1ο3. υἱέ 
(2:ς2. πᾶσ. υἱ ἰη Εα.) 2.54, 395, 206, 2097. Οοοξι. Αροῖξ. ἴοο. οἶκ. νομῶς πατρὸς σου φυλαξαι 2:3. πατρός σου] τα Θεε τότ. πιᾶτρ. 
παραγινεται σοι 103. ὥσπερ κακὸς ὁδοιπόρος] Ἰαπφμαπι υἱαίον. Μαΐρ. μητρός σΒ] τῆς ἐχκλησιας ((ὉΠ0] ἡτξ νἹάδῖιγ) τότ. τηᾶγρ. 
ϑἰχι. καὶ ἡ ἐνδεία] καὶ ἡ ' δὲ ἐνδεία ΑἸά. ὥσπερ ἀγαϑὸς δρομεύς] ΧΧΙ. ἴΑφφψαι «δὲ αὐνὰς} αφαψαι δὲ αυτας τοό, 147, 454) 297. 

ὸ ως αγαϑος δρομευς 147. ἐᾶν δὲ ἄοκνος ὅτο. δὰ ἤπ. σοπι.} α Οοπρὶ. ἐπὶ σῇ ψυχῇ] ἐπι σὴ καρδια.23, (τότ. τᾶ.) 252. ἐπὶ κεφαλῇ σου 
ἥξει] ἥξει σοι Αἰεχ. ὥσπερ πηγὴ} -᾿ ανελλιπὼς ἀϑι βρυων 597. ΑἈτηι. Μϑ. εἰ Εα. διαπαντὸς] αὶ τος. καὶ ἐγκλοίωσαι] καὶ ἐνκα- 
ἡ δὲ ἵνδεια}] καὶ ἡ ἔνδεια (2 4. τιᾶγρ.) Οουίει, Αροῖς 1. οἷ. -Ἑ σοὺ ϑέιωσε (0) 23. καὶ ἐχχλέτωσαι 103. καὶ περισφυγξον (εχ οσοττ. «Ὁ 

2:4. ὥσπερ κακὸς ὅς. δὰ ἔῃ. οοπ|.} ὥσπερ ἀνὴρ εἷς κακὸς ἀπὸσξ λάσπη πι.) 297. περὶ σῷ τραχήλρ) ἐπὶ σὼ τραχηλω 23,22. 
διαχϑήτω 2 Οοάϊςες δϑειξὶ. ὥσπερ κακὸς δρομεὺς] ὠσπερ κακος ΧΧΙΙ. Ἡνίκα ἂν περιπατῇ, ἡνίκα ἂν τεριπάτεις 103, 1ορ. 
ἀνὴρ 23, 68, (τότ. πιλτρ. υἱ 'π Εά.) 248, 2ς2, 253, 26ο. ΑΙεχ. Οὐ. ἐπαάγε αὐτὴν] μετὰ σὰ ἔπάγε (οτηϊο αὐτὴν) Αγ. Μ5. εἰ Ἐλ. 

Αροῖξ. 1. οἶς, ἢς ἔεκτε Αττῃ. Μ5. εἰ Ἐά. ὠσπερ ἀνὴρ κακὸς 1ο3. ὡς ἵνα ἐγειρομίνῳ) ὡς ἂν εἐγειρης 3. ἱνῶ ὡς ἐγέρϑὴς 4.2. συλλαλῇ 
κακὸς δρομευς 147. -ἰ ἀπὸ σὰ δῖαν. Οὗτος. ἀπὰυτομολήσει!)͵] σοι] συλλαλήσω σοι 11]. σοι λαλήσει 103. συλλαληση σοι τοῦ. 
πορευσι (Ώς) τού. πηᾶγρ. 80 ἃ]. πι. αὐτομολήσει ΑΙεχ. συλλαλήσει σοι 1Ορ, 22. , 

ΧΙ]. ᾿Ανὴρ ἄφρων καὶ παράνομος] αγὴρ γὰρ παράνομος καὶ ἀφρὼν ΧΧΙ]. ἐντολὴ] α Απῷ. δ. ἐντολὴ --ἔλεγχος} α Ουῃηὶ ἱηΐος- 

103. (2ς3. πε Ὑγαρ.) τοορεύετα!]} τοορευσεται τότ, 248, 2:14. τορά. 103. νόμα καὶ φῶς] νόμος δὲ φως 23, 2ς2, 2ς4. νομᾶ σῃ καὶ 
Οοπιρί. ΑΙά. ἐκ ἀγαϑας] σχολιας 23. (161, 252. τηᾶγρ.) Ατπι. φὼς 297, καὶ νόμοι φῶς Αγπι. Ἐκ.. δὸς ζωης] οδοι ζωης 41. ρια- -. 
Μ5. εἰ Εά. κακας 26ο. αὐτί. καὶ 68, τού, τος, 147» 157, 161, 248, 4 ς2, 5.4, 26ο, 206.’ “- 

ΧΙΙΠ]. ἐννεύει ὁφ5.1 ἐννεύεε μὲν ὀφϑ. Οτίρεη. ἵν. 440. ΒαΠ]. μι ', Οομρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. Ασπι. Μϑ8. εἰ Βά. δῖαν. Οἴτος. καὶ φωὴ ΟἸγ-, 
46ς. ὀφϑαλμῷ, σημαίνει) 68. ἐννεύμασι δακτύλων] νευμασι ἴ[οῖϊ ἱν. 684. νἱ. 26. καὶ ος} α χαι τοό, τος, 147, 1ς7, (τότ... 
ϑαχτυλω 68. Οουηρί. νευμασι δακτυλὼν τορ, 26ο, 2ος. ΑΙ. Ογεη. ἀεϊεῖϊ. π᾿). τες.) 2 ς 4, 296. ΑἸά. ΑΙεχ. Αγπι. Μϑ. εἰ Εά. δ8ϊαν. Οἴἶος. 
Ι. εἰῖ, ἐννευμασι δϑακτνλω τό. ΧΧΙΝ. Τὰ διαφυλάσσειν σε] τε φυλασσεῖν σε το. τὰ διαφυ- 

ΧΙΝ. Διεγραμμένη καρδία} διεςραμμενη δὲ καρδια 43, 68, 1923, λαξαι σε:όο. καὶ ὠπὸ διαξολῆς] Βαθεῖ καὶ ἰοῖες ὕποος ΑἸεχ, 
τού, 1579 161, 252, 253, 254, 296. Οοπρί. ΑΙά. Αἰεχ. διεςραμμενη ΧΧΥΝ. Μή σε νικήσῃ] μὴ σε νικησάτω 103, 253. μῆ σὲ νικῆσοι 
δὲ κακία 147. Ργατηϊῖ. καὶ Οτήίφεη. ἱ. οἴ, ταραχὰς] ταρας (Π0) τορ. ργαπιϊῖ. υἱε τό:, 252, 46ο, 2ος. Οοπιρὶ. ΑΙΔά. καλλερ ἐπι- 
43. ἀντιδικιας 161. τίατρ. συνίρησι πόλει] συνιξησι πολλᾶς τοό. ϑυμία] κάλλος Ατηι. Μ8. ἐπιϑυμία ἀλλοτρία κάλλους ϑίαν. 

τ ΧΥ. Διὰ τῶτο! δια δὲ τατο 23, 252, 4:3, χορό. (ΑἸεχ. οὐπὶ δὲ Οἷἶτορ. μηδὲ ἀγρενϑῇς] μηδὲ ἀγρευϑεις 103. σοῖς ὀφθαλμοῖς] 
Ἴ ἔπος ὑποοβ.) ργβπητ. καὶ Ασῦ. ΕἘά. ἐξαπίνης ἔρχεται] ἴτ. 2:2. σοῖς βλεφάροις τος. μηδὲ συναρπασϑὴς]} μηδὲ συναρπασης 1Π|. 

διακοπὴ] δὲ (16:. ἔαμτα [π.) 448. μηῆδε συναρπασατω σε 23,22. μηδὲ συναρπασδοις το2. απὸ τῶν 
ΧΥῚ. πᾶσιν οἷς} ῥτατοϊῖ. ἐπὶ 254, 29ς. μισεῖ) μισοι 2.4. αὐτῆς βλεφάρων] τοις βλεφάροις αὐτῆς 23,252. αὐτῶν τοό. ἀπὸ τῷ 

ΟΠ Ὁ ὁ Θεὸς] ὁ Κυριος 23, 68, το3, το, 147. 1ς7» (161. {υρταίοτίρε. Θεος) τραχήλου αὐτῆς ϑίαν. Οἴἶτος. ραϊρέῤγίε : ΑΥΉθτ. 

᾿ 248, 32, 2ς3, 2.4, 26ο, Ζος. Οοπρ!. ΑΙά. ΑἸεχ. πῃ. Μϑ. εἰ Εα. ΧΧΥῚ. Τιμὴ γ γὰρ πόρνης] τιμὴ γὰρ πορνὴ 68. ὅση] ὡσιι 4ὅο, 
ῳ ἔρος 207. συντρίξεται ϑὲ] συντριξησεται δὲ ἃ ς 4, 297. 29ς. γυνὴ δὲ ἀνδρῶν τιμίας} γυνὴ δὲ πονηρὰ ἀνδρῶν τιμίων Ἀπ. 

᾿σ- ας ἐπ νεῖ ἔχ υγν, ᾿Οφϑαλμὸς ὑδρις} οφϑαλμοι υδριξου 2.2. ὀφθαλμὸς ἘΔ. »εκίίεν ἀπίενε ρτει ας Αὐϑι. ἀς δίηρ. ΟἸετῖς. ἀρ. Ογρε. τιμίας 
ὑδριγὴς Αἰεχ. ᾿ αἷμα δικαίου] αἱμα δικαιοὶ' 68, 103, 147, 157. (16. ψυχὰς κ΄. 23, τορ, 22. τιμίων ψυχας 260, 20 ς, 297. 
{ρταίςηρι. δικαια) 248, 22, 2ς3,4ς4,) 260, δος. Οοπιρὶ. ΑἸά. Αἴεχ. ΧΧΝΊΙ. ᾿Αποδήσοι τις] αἀποδυσει τις τοό. ἀποϑησει τις 46ο. 

ΧΥΠῚ. Καὶ καρδία] α καὶ 23) 109, 147, 157, 2ς5, ὅρος. δίαν. τῦὺρ ἐν κόλπῳ] εν κόλπω αὐτὰ πὺρ το. 
Οἶτος. μαδεὶ καὶ ἱπῖεσ ὑποοβ Αἰεχ. λογισμὲὰς κακὲς] κα κακες ΧΧΥΠΙ]. Τοιμπὶ οοτηπιὰ ἀδείξ τοόὄ. κατακαύσει] καταφλέξει 
147. λογισμες πονηρας 2.2. πόδες ἐπισπεύδοντες) ποδεσπεύδοντες ΟἸιγίοί. 111. 566. 
((ς) 2ςζ2. πόϑες ἔπισπ. κακοκ.] υεἴοεε: ρειίξε εογω σα ἐβμκάεκάων ΧΧΙΧ. ὁ ὁ εἰσέλϑων πρὸς] ὁ ὁ πορευόμενος πρὸς ΟἸγίοἕ. 1. εἷς. (ὁ ὁ 
"μαχείκονε. Οὐἶφει. ἵν. ςος. κακοποιεῖν] -[ ἐξολοϑρευϑησονται 23, εἰσερχόμενος ὑρπτὸ εἰσιὼν εἰς.) πρὸς γυναῖκα ὕπανδρον] πρὸς τὴν 

, 68, 100, 147, τη: 2525) 244, 29ς, 207). ΑἸ. Απη. Μ5. εἰ Εἀἁ. δίαν. γυναῖκα τῷ πλησίον αὐτὰ ΟΒιγίοίξς. '1, 682. (γυναῖκα ἀλλότριαν Υἱ. 

475.) «ἀ πχογένε »γοχίμεὶ (εὶ Αὐυϑ,. ἄς. 8Ρ. . Ογρε. ἐκ ἀϑωωθήσεται 
ἐ ΧΙΧΣ. Ἐκκδίη ψευδῆ] ἐχχεειὶ (60) δὲ ψευδὴ 22. ἐκχέειν ψευϑὴ το3. ἄτο. δὰ ἔπ. οοηι.] καὶ πᾶς ὁ ὡπϊόμενος αὐτῆς ἐκ ἀϑωωθήσεται Ομ"γ- 
«τοῦ - ἐκκαιϑε δὲ ψευδὴ τος, 147, 17, 4Δόο, 29ς, 26. κρισεῖς ἀναμέσον]ὀ οἵ. ἰϊ. 682. 1. ς66. ἐκ ἀϑωωϑθϑήσεται εκ ἀτιμώρητος ἐξα! κακων" 

ηπ Κρισις ἀναμεέσων (Πς) 103. κρισὶν ἀναμέσον 207. ὡσαύτως οὐκ αϑωωθησεται΄ 23. οὐχ ατιμῶώτερος ἐςᾶι χκαχωγ᾽ ὡσαυτὼς 
ΧΧ, Υὲλ φύλασσε] α΄. τος, 147») 157.2ς2, 24, 46ο. Αἰεκ. ὙΠ οὐκ αϑωωϑησιται 2:2. υδὲ τᾶς] α 5δὲ 53. Ατῃ. Ἐά. α“σἂς δἴαν. 

δὼ νο:. 111. ς-Κ 

᾿ς τὸ 



ΠΑΡΟΙΜΙΑΤΊ. 

ΚΕΦΟΨΥ,, 
9 “Ὁ οὐ ν 2Χ, ες, Ὁ ͵΄ 7 ". δζ. 3 7 ν, “ 

μενος αὑτῆς. Ου ϑαυμαςον ἐᾶν ἄλῳ τις ἀλέχτων, χλεπτει γὰρ ἵγα ἐμπλήσῃ τὴν ψυχὴν σει- 30. 

γῶν. Ἐὰν δὲ ἁλῷ, ἀποτίσει ἑπταπλάσια, χαὶ ππάγτα τὰ ὑπάρχοντα αὐτϑ δὲς ῥύσεται ἑαυτόν. 31. 

Ὁ δὲ μοιχὸς δι’ ἔνδειαν φρενῶν ἀπώλειαν τῇ ψυχῆ αὐτῷ περιποιεῖται; ᾿Οδύνας τε χαὶ ἀτιμίας 32. 33. 

᾿ φε 

σεχῦτῳω" 

ὑποφέρει, τὸ δὲ ὄγειδος αὐτῷ οὐχ ἐξαλειφθήσεται εἰς τὸν αἰωγα. 

αὐτῆς, οὐ φείσεται ἐν ἡμέρα ἀρ σεν: 

διαλυϑῆ πολλῶν δώρων. 

Μεςὸς γὰρ ζήλε θυμὸς ἀνδρὸς 34. 

Οὐχ ἀγνταλλάξεται. ἐδενὸς λύτρου τὴν ἔχϑραν, ἐδὲ μὴ 36. 

ΚΕΦ. 
νΠ. 

ΥἹΕ φύλασσε ἐμὲς λόγους, τὰς δὲ ἐ ἐμᾶς ἐντολὰς χρύψον παρὰ σεαυτῷ. Ὑἱὲ τίμα τὸν Κύριον Ι. 2. 

τς χαὶ ἰσχύσεις, πλὴν δὲ αὐτ μὴ φοδξ ἄλλον' φύλαξον ἐμὰς ἐντολὰς χαὶ βιώσεις, τοὺς δὲ ἐμὸς 

"λόγους ὥσπερ χόρας ὀμμάτων. 

τῆς χαρδίας σου. 

Περίϑου δὲ αὐτὰς σοῖς δαχτύλοις, ἐπίγραψον δὲ ἐπὶ τὸ πλάτος 3. 
Εἶπον τὴν σοφίαν σὴν ἀδελφὴν εἶναι, τὴν δὲ φρόνησιν γνώριμον «φεριποίησαι 4: 

Ἵνα σε τηρήσῃ ἀπὸ γυναιχὸς ἀλλοτρίας χαὶ “πονηρᾶς, ἐάν σε λόγοις τοῖς πρὸς χάριν 5- 

᾿ἐμβάλληται. ᾿Απὸ γὰρ ϑυρίδος ἐκ τῷ οἴχου αὐτῆς εἰς τὰς “΄“λατείας πιαραχύπϊεσα, Ὃν ἄν ἴδὴ 6. 7. 

τῶν ἀφρόνων τέχγων νεανίαν ἐνδεῆ φρενῶν, Παραπορευόμενον παρὰ γωγίαν ἐν διόδοις οἴχων αὐτῆς, 8. 
χαὶ λαλᾶντα Ἔν σχότει ἐσπερινῳ, ἡνίκα ἂν ἡσυχία γυχτεριγῆ. χαὶ γνοφώδης, ἯἩ δὲ γυνὴ συναντᾷ 9. 1Ο. 

αύτῳ, εἶδος ἔ ἔχξσα “Πορνιχὸν, ἣ «ποιεῖ νέων ἐξίπτασϑαι χαρδίας. ᾿Ανεπτερωμένη δέ ἐς: χαὶ ἄσω-- 

τας, ἐν οἴχῳ δὲ ἐχ ἡσυχάζουσιν οἱ πσόδες αὐτῆς. Χρόνον γὰρ τίνα ἔξω ῥέμξεται, χρόνον δὲ ἐν 
πλατείαις “χαρὰ “πᾶσαν γωνίαν ἐνεδρεύει. Εἶτα ἐπιλαβομένη ἐφίλησεν αὐτὸν, ἀναιδεῖ δὲ «τροσ-- 
΄ ρὸ 9. »Ὁ ’ 3 ΄ ἊΝ ΄ 9 »ἤ Ἂ, 9 [4 

ὡπῳ προσεῖπεν αὐτῷ, Θυσία εἰρηνιχῆ μοι ἐςὶ, σήμερον ἀποδίδωμι τὰς εὐχάς μου. Ἔγεχα τότε 

ἐξηλυον εἰς συνάντησίν σοι, τσοϑϑσα τὸ σὸν πρόσωπον, εὕὑρηχά σε. Κειρίαις τέτακα τὴν κλίνην 

Οὗτος. ὁ ἀπτόμενος αὐτῆς] ὃς ἐγγίζει πρὸς αὐτήν. Απη. Μϑ. 
εἰ Εὰ. , 

ΧΧΧ. Οὐ ϑαυμαςὸν] οὐκ εἰσὶ ϑαυμαςὰ Αταν. Εά. ἁλῷ τις] 

τ. ΑΙεχ. ἵνα ἐμπλήσῃ ὅτε. λ4 ἤη. ςοπ).} ἵνα τὴν ψνχὴν αὐτῷ ἐμ- 
πλήσῃ πεινῶσαν. ΟἸΙγίοίξ, Δ. 113. (ΟΕ, νὴ. 731.) τὴν ψυχὴν πει- 
νῶν] ψυχὴν πεινῶσαν 11], τοό, 147,157» (τότ. οὑπὶ ἑαυτε ροίξ ψυχην 
τηᾶτρ.} 248, 2όο. Οοπιρὶ. ΑἸά, τὴν ψυχὴν αὐτε πειγων 23. τὴν ψυ- 
χὴν πεινωσαν 68, 253) 254. 296. τὴν ψυχὴν αὐτὰ πεινωσαν 103, 
1ο9, 252, 29ς, 297. Αγῃ. Μ5. εἰ Εα. δῖαν. Οἴἶτοσ. κα τὴν Αἴεχ. 

ΧΧΧΙ. ᾿Εἂν δὲ ἀλῷ] ἐᾶν γαρ ἀλω 23, Ιορ, 2ζ2. οτᾶν πεινασὴ 
τότ. πηλτρ. ἀποτίσει ἑπταπλάσια] ἀποτήσει ἐπταπλασιωνα (ἢο) 
103. ἀποτίσει επ]απλασιον 2Ζόο. ἀποτίσει ἐπ]απλασιως 20ζ. απὸο- 

τισει ἐπϊαπλασιονα 209). αὐτῷ δὲς} ἑαυτὰ δὲς 23. ῥύσεται ἑαυ- 
τόν] ρυσεται αὐτὸν 23, 147. 

ΧΧΧΙΙΠ. δὲ ἔνδειαν} δια ἔνδειαν τστοχειαν" ἐσοτυταν τὸν ἐντερον" 
φρενων' χλευαφειαν" καὶ μοριαν (0) τού. τπᾶγρ. ᾿ἰποᾶ οἰγουσηζοτίρία. 

᾿ φῇ Ψυχῇ αὐτἈ] τῆς εαυτε ψνχης 22. τὴ ἑαυτε ψυχὴ τοῦ, τος, 2:2, 
26ο, 2945).307. ΟΒιγίοίϊ, 1. 113. νἱ. τις. ᾿βάογ, Ρεϊ. Ρ. 476. 

ΧΧΧΙΙ. Ὀϑύνας τε] οϑυνας δὲεόο. καὶ ὠτιμίας) καὶ ἀτιμίαν 

26.{- ᾿ τὸ δὲ ὄνειδος αὐτῇ} το τε ρνειδὸς αυτα 147, 167. 
ΧΧΧΙΝ. Μερὸς γῶρ---ανδρὸς αὐτῆς] πλήρης ἐςὶ ζήλου ἐν ϑυμῷ 

ἀνὴρ αὐτῆς α Οοάϊΐοε5 ϑεγρὶ!. τλήρης ἐξὶ ζήλε ϑυμδ ἀνδρὸς αὐτῆς 
Οοάεχ υπὺ8 ϑεγρὶ οὔπὶ Νεπεῖ. ϑυμὸς ἀνδρὸς} ϑυμος τὰ αἀνδρος 
24. ϑυμώδες ἀνδρὸς ϑίαν. Οἴτος. ἀνδρὸς αὐτῇς] υἱγὲ Ὕδπ]]. 
νυ. κα φείσεται δζο. δὰ ἔπ. οοπι. [εᾳ.] ἐ ἐκ ἀνταλλάξεται ἐδεγὸς 

λύτρου τὴν ἔχϑγραν, ἐδὲ μὴ φείσεται ἐν ἡμέρο κρίσεως, ἐδ᾽ αὶ μὴ διωλυϑῃ 
ππολλὼν δώρων. ΟἸἩγγίοῖϊ. ᾿ϊ. 623ς. ((Ε, ἵν. 323. εἴ 41.) 

ΧΧΧΥΝ. Οὐκ ἀνταλλαάξεται] οὐ καταλλαξεται τοό. 5κ ἄντι- 

χαταλλάξεται 147» 157. και δὰ ἀνταλλαᾶάσσεται 2 ζ4. ἐδενὸς λύ- 

τρΈ} ἐδενὸς μισϑ δῖαν. Οἴτορ. διαλυϑῃ] διὰ ΑἸεχ. 

Ι. φύλασσε] φυλαξε το3. 

11. Υἱὲ τίμα] αὶ νιεὲε 26ο. φύλαξον] φυλᾶσσε 29ζ. ΡΓαΩΙ. 
υιε 297. ὥσπερ χόρας ὀμμάτων] ὡσπερ κορας οφϑαλμων 43. (τού, 
ΓΊΔΓρ. ΔῸ αἱ. πι.) 

ΠΙ. Περίϑου δὲ αὐτὰς} περιϑου ἀντοις 11]. περιεϑου δὲ αὐτὰς 
103. αϑὲετόι, ,48. Οομρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. 

τοις σοῖς δακτυλοις 100. 

αὐτὲς σοῖς δακτύλοις] 

ἐπίγραψον δὲ] ἀπογραψον δὲ 43. αἀπο- 
γράψαι δὲ τότ. τιᾶγρ. -Ἐ αὐτὰς 254. 
ΑἸοχ. τῆς καρδίας σε] κα τῆς 100. 

ΙΝ. σὴν ὠδελφὴν}] ἀδελφὴν μου 23. τὴν ἀδελφὴν ΑἸα. γνώρ. 

τεριπ. σεωυτῷ} ποίαν ας εἰῤὲ, ϑγτ. Βαι-Ἠεργ. ποίαμι αὐέμε εἰδὶ, 

"- ἃ ἃ ͵ ἀμ. ἢ . 
ἐπι τὸ πλᾶτος] ἔπι τυλᾶχος 

Αταῦσ. τοριποίησαι σεαυτῷ] ποιησαι σεαντω τού, 295. Τεριποι- 
ἡσον σεαυτω 20ς. ταεριπριῆσαι αὐτῷ ΔΙΑ, 

Υ. Ἵνα δε τηρήσῃ] αὶ σε ΑΙά. τοῖς πρὸς Χάριν] α Τοῖς 147. 
ἐἱμδάλληται] ἐμδαληται 103, τοΆ, 199, φόᾳ, ΔΙά, ΑΙοχ, Οοκίει, 
Ἀροΐῖξ. 110. 1. ο. 7. ᾿ 

᾿Απὸ γὰρ ϑυρίδος] α γὰρ 147. βετὰ οἴκου αὐτῆς] α αντὰς 
253. καἐκχ τῷ Οοηῆς. Δροῖς 1, οἷ. παρακύπίεσα) -- καλεῖ 207. 

ΝΙΙ. Ὃν» ἄν ἴδη] ον ἐαν δὴ 43. τόινων νεανίαν] τέκνων νέαεισκον 
109, 1ς). τέκψον νεάψισχον 147. 
ΠΙ. ττιαρὼ γωνίαν] ἐν ψωνια 68, τού, 147», 157, (161. πιᾶγρ. υἱὲ 

Ἑὰ.) 2ς4, χόο. (ουιρί. ΑἸά. ργαιητῖ. ἐν αἀγορα 103, 253. (ΑἸεχ. ἴῃ 
ομιᾶγ. τηΐϊπαγθ,) παρῷ ἐν γωνιὰ (ἢς) τοφ. ἐν ἀγορᾷ Οομριρ. Αροῖ. 
Ἰ. οἶς. ργαπιτ, ἐν ὥγοραῖς Απῃ. Μ5. εἰ Εή. ἐν διόδοις] α τορ. 

οἴκων αὐτῆς] οἰκον αὐτῆς 2.52. οἶκε αὐτῆς Ατηι. Εά, καὶ λαλδντα] 
χαι λαλεντας 23. καὶ ὡλῶντα ΑἸεχ. 

ΙΧ. ἡνίκα ἄν] αὶ αν 2:4, 297. ἡνίκα ὧν ἢ Οομεξι. Αροΐ. 1. εἶξε. 
ἡνίκα ἂν δις. τὰ ἔπ. οοηι.] ἡνίκα ἄν ἡσυχία καὶ φόφος νυκτερινὸς ἔςαι. 
Ἀπ. Μ5. εἰ Ἐά, ἡσυχία] ἡ ἡσυχία 23. νυχτερινὴὰ]} -- ἥ 68, 
147, 197), 1όϊ, 2:4, 26ο, 29. 207). ΟΟπιρ!. ΑΙά. ΑΙεχκ. καὶ γνο- 
φώδης) ἢ γνοφωδὴς 103, 253: Ριαβυτ. ἡ τού, 147. καὶ γνόφος 
ΑΙεχ. 

Χ. Ἡ δὲ] ἢ δὲ (ας) τοό. 

(Άς) 1ο3. 
ΧΙ. καὶ ἄσωτος] καὶ ασωματὸς 103. 
ΧΙ]. Χρόνον γὰρ τίνα] χρονον δὲ τινα τοῦ, 

τείαις} α 23) 103. 

1Ο3. 
ΧΙΠ. Εἶτα ἐπιλαξομένη] εἶτα ἐπιλαμξανομένη Οομηρ!. ἐφίλη- 

τοροσώπῳ] Ῥτρεπ τ, τὼ 68. 

᾿ νέων ἐξίπτασϑα!}) νοὼν ἐξιπτασϑε 

χρόνον δὲ ἐν σλα- 

παρὰ πᾶσαν γωνίαν] παρα πάσης γονιας (Π} 

σεν αὐτὸν] χατεφιλήσεν αὐτὸν 207. 
προσεῖπεν αὐτῷ} προσεῖπεν αὑτὸν 43. (ομῆίς, Αροΐξ. 1. οἶξ, εἰπεν 
αντω 2:2. 

ΧΥ, ἝἍἭνεκα τότε] ἐγεκὲν τὰᾶτξ 23. ἐνεχὰ τάττων τού. εἰς συν- 

ἀντησίν σοι] εἰς συναντήσιν σου 23, 68, 103) 1ο9, 147ν (161. πιᾶῦρ. 

απαντησιν.) 248,2ς3. Οοτηρὶ. ΑΙ4. ΑἸεχ. Οοηξίς, Αροῖξ, 1, οἷ. τὸ 

σὸν τρύσωπον] τὸ τροσωπὸν σοὺ 22. 

ΧΥ!. Κειρίαις τέτακα) 1ηβμἰε Ἰεχωὶ Ἀτοῦτ.. ὠμφιτάποις δὲ} 

ἀμφιτάποις ἰδὲ 232. κα δὲ 68, τότ. (οπιρὶ. ΑΜ, ἀμφιτάπησι. δὲ 
Οοπῖσε, ἈΡοΐ, 1. οεἰκ, 
τορ, 147,9 1{7, 2ος. Οοηξει. Αροῖ. 1. εἰ. διέρωσα ΑΙά. τοῖς 

π᾿ Αἰγύπτε] τῆς Αἰγυπτα 68. (τότ. πηᾶγρ. οἵ 1η ΕΔ.) τοῖς Αἰγύπτα 

(οΡΡΡΙ. 

ἔρρωκα ] διεσρωκα 68, τότ. (οπιρὶ. εφρωσα, ἡ 

11. 

12. 

13. 

14.1ς. 

16. 



ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. 
Κ ἘΦ. ΨΗ. 

17. μου, ἀμφιτάποις δὲ ἔ ἔσρωκα τοῖς ἀπ᾿ Αἰγύπτου. Διξῤῥαγκα τὴν κοίτην μα χροχίνῳ, τὸν δὲ οἶχόν 
18. 19. μ χιγγαμώμῳ. ᾿Ελϑὲ, χαὶ ἀπολαύσωμεν φιλίας ἕως ὄρϑρδ, δεῦρο χαὶ ἐγχυλισϑώμεν ἔρωτι. Οὐ 

20, γὰρ πάρεςιν ὁ ἄγήρ μου ἐν οἴχῳ, ἀπ Σύρεῦ ται δὲ ὁδὸν μαχρᾶν, “Ἔνδεσμον ἀργυρίου, λαδὼν ἐν χειρὶ 
2ι, αὐτ, δι ἡμερών. πολλὼν ἐπαγήξει εἰς τὸν οἶχον αὐτῇ. ᾿Απεπλάνησε δὲ αὐτὸν πολλῆ ὁμιλίᾳ, βρό- 

22. χοιὶς τε τοῖς ἀπὸ χείλέων ἐξώκειλεν αὐτόν. Ὁ δὲ ἐπηχολόϑησεν αὐτῇ χεπφων εἰς" ὥσπερ δὲ βὲς 
23. ἐπὶ σφαγὴν ἄγεται, χαὶ ὥσπερ χύων ἐπὶ δεσμὲς, ἢ ὡς ἔλαφος τοξεύματι Πεπληγὼς εἰς τὸ ἧπαρ" 

7 ν Τ » ᾿ ΄ 2 “Ἀλλ ὦ Ν "- Ζ΄ 
24. σπεύδει δὲ ὥσπερ, ὄρνεον εἰς παγίδα, οὐχ εἰδὼς ὅτι φερὶ ψυχῆς τρέχει. Νῦν ἂν υἱὲ ἄχεέ μου, 

25. 36. χαὶ πρόσεχε ῥήμασι ςόματός μου. Μὴ ἐχχλινάτω εἰς τὰς ὁδὲς αὐτῆς ἡ καρδίᾳ σου, Πολλὲς 

27. γὰρ τρώσασα χκαταδέδληκε, χαὶ ἀγαρίσϑμητοί εἰσιν οὗς πεφόνευκεν. 

ΚΕΦ. 

ΜΗ. 

ι. 4. ΣῪ τὴν σοφίαν κηρύξεις, ἢ ἱγα φρόνησίς σοι ὑπαχέση. 

3. σὸν δὲ τῶν τρίξζων ἕςηχε. 

4. 

) 

δ᾽ 

6. 

7- 

8. 

9. το. γαλιῶδες. 

11. μὴ ἀργύριον, χαὶ γγῶσιν ὑπὲρ χρυσίον δεδοχιμασμένον. 

᾿ 

εἰ: 

χατάγεσαι εἰς τὰ ταμιεῖα τῇ ϑανάτου. 
ὁ ψῃ 

Ἐπὶ γὰρ τῶν ὑψηλῶν ἄχρων ἐς ἷν, ἄναμέ- 
Παρὰ γὰρ “σύλαις δυναςῶν “αρεϑρεύει, ἐν δὲ εἰσόδοις ὑμνεῖται. 

Ὑμᾶὰς ὥ ἄνϑρωποι ““ἀαραχάλῶ, καὶ πτροΐεμαι ἐμὴν φωνὴν υἱοῖς ἀγϑρώκων. Νοήσατε ἄκακοι παν- 
Βργίαν, οἱ δὲ ἀπαίδευτοι ἔγϑεσθε χαρδίαν. ἙΕἰσαχόσατέ μου, σεμνὰ γὰρ ἐρῶ, χαὶ ἀνοίσω ἀπὸ 

χειλέων ὀρϑά. 
Ψευδὴ. 

ΧΝῚ. Διέῤαγκα) διερραγηκα (80) 29)η. ἔῤῥαγκα ΟΙεγίοί. 1. 
349. Διέῤῥαγκα--κροκίνῳ] κροχω διερρακα τὴν κοιτὴν μου τού. 
τὴν κοίτην μ8} τὴν κλινὴν με 2.2. κροχίνῳ] κροχω 23, 68, το0, 147, 
157, 161, 248, 2529) 2ζ8,) 24, 46ο, 29, 296. Οοπρί. ΑΚὶ. ΑἸεκ. 

Οοιΐῆε, Αροίξ. ΟΒεγίοῖ, 1. εἰς, κροχκον (Η 6) 1ο3. εγοὸ Ατηδύ. τὸν 
ἃὲ οἶκόν μ5] καὶ τὴν κλίνην μου ΟΠ γίοῖ. 1. οἷ. κιωναμώμῳ] κιν- 
ναμώμον 1ο3») τού. χκωνναμώμαε ΟἸγίοί 1, οἰϊ. 
ΧΙ. δεῦρο] δεῦτε ΟἸιγίοῦ. 1. οἷ. δεῦρο καὶ] δὲνρο δὲ 23. 

α Χκᾶι 1ορ. ἐγκυλισϑώμεν] εοἰω δέοντα Ατλσ. 

ΧΙΧ. ἐν οἴκῳ] εν τω οἰκω αὐτὰ 23. τοεπύρευται δὲ] αὶ δὲ 68, 
109, 1479 1879 161, 248, 2ς2, 2ς4,20ς, 206, 297. Οοτηρί. ΑΙά. πε- 

περευτῶι γὰρ 103. 253. Βιαθεῖ δὲ ἱπίεγ ὕποοὺβ ΑἸεχ. ὁδὸν μακρὰν] 
ἔχε ̓ ἀ οἰ εορικιυκ ἐν αγοπησεσιν 2Ζόο. οἷσηι ἑομρ σιασι Ατηθγ, 

τς ΧΧ, Ἔνϑδεσμον ἀργυρία} βαλαντιον ἀργυρικ τότ. ΠΙΆΓΡ. Ἔν- 
δισμ. ἄργ. λαξὼν] ἱποοίμενο ρεομπία; σεεερίο Ἀτηῦσ. ἐν χειρὶ αὐτῷ} 

ἐν χέρσιν αὐτε 68, τότ, 260, 495. Οοπηρί. ΑΙἸά. εν τῇ χεῖρι αὐτὰ 

147, 157. κ ϑίαν. Οἴἶτος. δὲ ἡμερῶν πολλῶν] α πολλὼν 68. ΡΓξ- 
ταλις, ὕξερον Αττη. Ἐὰά. εἰς τὸν οἶκον] α τὸν 147. 

ΧΧῚ. ᾿Απεπλάνησε δὲ] ἐπεπλανήσεν δὲ 1ο3. κα δὲ 100, 207. 
᾿Απεπλανησε--ὁμιλίᾳ ϑείκεεης σκρε ταμΖίο ἈΡΘΡΕΝ ,.νιονωπσε, 
Αὐὴδτ. τοολλῇ ὁμιλίᾳ] ργαρτηϊίς. ἐν τού. 

' Δόο. βρόχοις τε δίς. ἀ ἤη. οοπ).] εἶ ἰαφυεῖς ἰαδίοτιενι (μογανε αἰ ]ὶ- 
ξομεη αἴοναινα σάδίγις αὐιγακίί. Αταῦσ. τοῖς ἀπὸ χειλέων] τῶν απὸ 
χριλεὼν 103. υὶ νἱὰ τοῖς ἀπὸ τῶν χειλεῶν 100. 

ΧΧΙ. Ὁ δὲ---κεῇ υϑεί, καὶ αὐτὸς ἐπορεύετο ὀπίσω αὐτῆς τι (ο- 
ἀἴοε5 δεῦριῖ. “δ ἐλ6 (εμέ: ἔα οἰγοιιπευεαίμο".. . Αταδτ. ἐπηκολιίο 

ϑησεν] αὐτίκα ἐπηκολύϑησεν δίλν. Οἶτορ. κεπφωθείς] κεφφωϑεις 
Π]. πκεμφωϑεις (υἱ νἱἀείυ) 307. μωρανϑεὶς Αγ. Μ8.ε« ΕἘὰ. ὥσ- 

περ δὶ βχς] α δὲ τοό. ἐπὶ «φαγὴν] εἰς σφαγὴν 260. ἄγεται} 

αν Ἄσπη. Μ5. εἰ Εά. καὶ ὥσπερ κύων] ἡ " ὡσπερ κυὼν 23, 103. ἐεὶ 
δεσμὰς} α 103. εἰς οἶκον Απῃ. Μ855.. ἢ ὡς ἔλαφο!] ἡ ὡσπερ ἐλαφος 
23,.103, 2.3. χαὶ ὡς ἐλαφος τότ. Οορ. ἢ ὡς ἔλαφος---ὅπαρ 
ἴῃ σοι. 164. τυεἱ μὲ φεγον: (αρήμανκε ἐπ γέκοτεγ ἄκγεὶ (ακείπς.. ο.- 
Ασηδσ. τοξεύματι] α 1ορ. 

ΧΧΙ], εἰς τὸ ἧπαρ] α εἰς 23. 
2097. ἐκ εἰδὼς] καὶ οὐχ οιδὲν 23. 
Ἄσω. Ἐώ. 
᾿ ΧΣΙ͂Ν. καὶ πρόσεχε ῥήμασιν] καὶ προσεχε ρησιν ΠΙ, 167. 
πρόσεχε ρῆσεις τορ. καὶ ὥροσεχε ρησει 147. 

ΧΧχν. Μὴ ἰχκλινάτω] Ἔ σε ξα. ργβῦλμε. χαὶ Δ9)η. εἰς τὰς 
ὁδὰς} τας τοό. ἢ καρδία σε} -ἰ- καὶ μη σλανηϑης ἐν ατραποις 
αὐτῆς 23, 68, τού, 1τό:, 248, 2ςα, 2.4) 260, 20, 296. (297. ἔτ. αυ- 
τοις.) Οὐρὶ. ΑἸΔ. ΑἸεχ. Ασπι. Μ8, εἰ Εάὰ. δῖαν. Οὔτορ. λ 103, 252. 

ΧΧΡῚ. Πολλὲς ἘΡΗ πολλὰ γὰρ 296. 

εἰς παγίδα] εἰς τσαγιδας 2:4, 
περὶ ψυχῆς] -“ ἀπώλειαν τορ. 

αι 

ϑρωποι Οἴεη). Α]εχ. Ρ. 1 ς1- 

χορ, 147) 1587. 

βρόχοις τε] βροχοις δὲ, 

᾿γοΐ. νἱ. ῬΑΓΙ. 1. Ρ. 2ός. 

Ὅτι ἀλήνειαν μελετήσει ὃ φάρυγξ βου, ἐδδελυγμένα δὲ ἐναντίον ἐμδ' χείλη 

Μετὰ διχαιοσύνης πσάντα τὰ ῥήματα τῷ ςύματός μου, ἐδὲν ἑαυτοῖς σχολιὸν ἐδὲ ςραγ- 
Πάντα ἐνώκπια τοῖς συνιδσι, χαὶ ὀρθὰ τοῖς εὑρίσκεσι γνῶσιν. Λάξετε “παιδείαν χαὶ 

Ἐρεισσαν νος ὕυΡ λίϑων ππολυτε- 

ΧΧΨΝΠ. Ὁβοὶ ΡῈ οδοι γαρ αδὰ τος. εἰς τὸ ταμιεῖα] εἰς τα- 
μειῶ το3, 1ού, 24. 260. κα τὰ Αἰεχ. ἐπ “εεβενι Απὶδτ. τῇ ϑὰ- 
γάτε} α τ 23) 2.4, Ζόο, 29,.. - μήτε σοφίας οὐ βοῷ. Απη. Μϑ. 

1. Σὺ τὴν σοφίαν] Ρῥγαπηϊῖ. διο 23, τοῦ, 147, 1579 295. ΑΙά. 
Αστω. Μ5. εἰ Εά. δῖαν. ΟΥἶτγόρ. ρεβειηΐε. νιε τού, 97. κηρύξεις] 
κηρυξον 23,) 68, τού, 109, 147, 1579 (1ό:. τηᾶγρ. υἱ ἰα ἘΔ.) 2 ς5, 26ο, 
2495. 297. ΑΙά, ϑ8ἷαν. Οὗτος. ὑπακύση] ἐπαχολβϑησὴ 161. ΤηδΓρ. 

11. τῶν τρίδων} α των ρος. 
ΙΝ. Ὑμὰς] -Ἐ ἂν 23) 254. Ὑμᾶς ὦ ἄνϑρωκοι) ἐγὼ ὑμᾶς ἄν- 

ἐμὴν φωνὴν] ἐμὴν βελὴν 2ς2. 
ν. Νοήσατε ὅς. τὰ ἔπ. ςοπ1.] οἱ δὲ ἄφρονες ἔνϑεσϑε καρδίαν, καὶ 

ὅς ἐξιν ὑμῶν ἀφρονέξατος, ἰχκλινάτω πρός με. Οτΐφεῃ. 1. 483. ἄκα- 
χοι] νηπιοι εὐϑεις 161. τηᾶγρ. οἱ δὲ ἀπαίδευτοι] καὶ οἱ ἀπαιϑδεντοι 

οἱ δὲ ανοητοι α:4. καρδίαν) καρδια 2ς 3. 
ΝΙ. Εἰσακέσατέ μου] εἰσακάσετε μου (103. υἱ νἱἀσῖιγ) 4 ς 2. 

ἐπακόσατέ με ΟἸειη. ΑΙεχ. 1. οἷ, καὶ ἀνοίσω] καὶ ανοιγὼ ΗΠ, 103, 
τού, τορ, 252. καὶ αἀνοιζω 53. .9 λά---. ᾿ 

ΝΠ. μελετ. ὁ φάρυγξ μου] μελεῖ. ὁ λαρυγξ μου 23, 68, το3) τού, 
448. Οοχηρὶ. ΑΙά. πιεααῤμητον βσηςοε θέα Ἐυρ.ς 
ἐναντίον μι 33. ἐνώπιον μα 254, 297. 

ΨΠΠ. ταντα τὰ ῥήματα] σαντα τὰ κριματα 111. δὲν ἑαυ- 
τοῖς] αϑὲν ἐν αὐτοῖς 21, 103, Ιού, 1009 147, 1ς79 1όι 5. 29 ἷ,ὔψτος. 

Οὐοπιρί. ΑΙεχκ. ἐδὲ ςραγγαλιῶδες} πϑὲ ρραγγωλωϑες! 11, τοῦ, 1 ς7, 
253.) 214, 26ο. ΑΪά. 

ΙΧ. Παντα---συνιῦσι) ἅπαντα ὀρϑαὰ ἐνώπιον τῶν συνιέντων ΟἸεί. 
ΑἸεχ. Ρ. 863. (ΟΚ, ρ. 30.) . Πάντα ἐνώπια] ταντα εὐϑειὰ εςὶ 23. 
Ἀπ. Μ5. εἰ Εά. τοαντὰ ἐνώπιον 103. ΑἸά. Οὐρεη. ἷν. 2ς3. ΟΥΠΊ]]. 
ΑΙεχ. νοΐ. 1. ρατῖ. ἱ. Ρ. 291. εἴ 8]. σαντα εὐϑεια ἐνωπιὸν 109. τοῖς 
συνιᾶσ!] τοῖς νοῦσιν 232. Οὐρεη. ἱ. οἶζ. τοῖς τοῖσι ΟΥ̓]. Αἰεχ. 

καὶ ὀρϑὰ] - πάντα Ογτ!. ΑἸεχ. ἷν. 883. 
καὶ ὀρϑὰ ἄχος. δὰ Άπ. οοτη.} ὀρθὰ δὲ τοῖς βελομίνοις ὠπενέγκασϑαι 
αἴσϑησιν. ΟΙεη. Αἰοχ. Ρ. 350. ῆς, πἰα ἀπονείμασθαι, Οτίφεη. 1. οἶς. 
τοῖς εὑρίσκεσι γνῶσιν] τοῖς ἔχωσι γνῶσιν. ΟΥτὶ!!. ΑἸδχ. 1. εἶ. 

Χ. Λαξετε παιδείαν} -Ἑ μ8 33. ἀνϑαιρεῖσϑι ταιδείαν ΟἸεη,. 
ΑΙεχ. 1. οἱ. Λάβετε παιδείαν καὶ μὴ ἡ ἀργύριον) Τὰ απίενε σοεὶρε βοζίνε 
δὲμειρλῥεανν, φμαπε βεσμπίαπε; Ατλδγ. καὶ γνῶσιν ὅζο. «ἀ πη. Τςοιη.] 
α Οὐή!, ΑἸεχ. ν. 2ο1. ὑπὲρ χρυσίον διδοκιμασμένον) ὑπερ χρυσίου 
ϑεϑοκιμασμενου 296. διδοκιμασμένον] ἐκλοιτόν Αγ. Μϑ5. εἰ Εὐ.᾿ 

ΧΙ. Κρείσσων γὰρ] ρτεεινίεξ, ἀντέρεισϑε (4.0) δὲ αἰσϑησεις χρυσία 
᾿καϑαρου 68. (τό:. [Ὁ 3.) ΑἸά. μ' ἀφεμ εάεπι, οἱ ἀνταιρεῖσϑε, 
Οὐπηρὶ. χρεισσον γαρ ανϑαιρεισϑαι δὲ αἰσϑησεις χρυσίου καϑαρου 
103. ρῥτγαηιίε. ανϑαιρεισϑαι Ὺ (Πυρεαίοεῖρε. 80 4]. π|. μιζον αγαπα- 
τε.) αἰσϑησεις χρυσίου καϑαρου τού. κρεισσον γὰρ ἴο9, 547. 1.57. 

Ὅδοι ἄδου ὁ ξυὼ αὐτῆς, 

ἐναντίον ἐμ8} 

ΣΕ 
Φ - 

᾿ -“-«-..Ἡοξὀ᾿. 

οω 



- ἔγω τοῦ. -Ἐ- χαὶ ξσομῶ απιςὸν ΡΒ 2ος. 
" μεμίσηκα ὅς. 84 ἤη. ςοη).} αὶ Ἀπ. Μϑ. 

᾿ Ἔ δὲ 43, 2ς2. 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ͂ 

ἴω ἰΩ ΝᾺ, Τ᾽ 3 ν : - ϑ ᾿ 

λῶν, “τᾶν δὲ τίμιον οὐχ ἄξιον αὐτῆς ἐς!ν. 

ἔγνοιαν ἐγὼ ἐπεχαλεσάμην. 

ςᾶνες μεγαλύνονται, χαὶ τύραννοι δὲ ἐμᾷ χρατᾶσι γῆς. 
ἐμὲ ζητᾶντες εὑρήσεσι. 

ἐχλεχτϑ. 

μερίσω τοῖς ἐμὲ ἀγαπῶσιν ὕπαρξιν, χαὶ τὸς ϑησαυρὲς αὐτῶν ἐμπλήσω ἀγαϑῶν' ἐὰν ἀναγγείλω 

ὑμῖν τὰ χα ἡμέραν γινόμενα, μνημονεύσω τὰ ἐξ αἰώνος ἀριϑμῆσαι. Κύριος ἔχτισέ με ἀρχὴν 

ὁδὼν αὐτ εἰς ἔργα αὐτϑ, Πρὸ τῇ αἰῶνος ἐθεμελίωσε με, ἐν ἀρχῇ πρὸ τὰ τὴν γῆν «ποιῆσαι, 
Καὶ τρὸ τᾶ τὰς ἀξύσσους ποιῆσαι, πρὸ τϑ προελνεῖν τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων. Πρὸ τοῦ ὕρη 
ἑδρασϑῆναι, πρὸ δὲ πάντων βουνῶν, γεννᾷ με. 

οἰκώμενα τῆς ὑπ᾽ θρανῶν. 
Κύριος ἐποίησε χώρας χαὶ ἀοικήτους, χαὶ ἄχρα 

Ἡνίχα ἡτοίμαζε τὸν ϑρανὸν, συμπαρήμην αὐτῷ, χαὶ ὅτε ἀφώριζε τὸν 

ΚΕΦ. 
᾿Εγὼ ἥ. σοφία χατεσχήνωσα βελὴν χαὶ γνῶσιν, χαὶ ϑω 

 Φόξος Κυρίε μισεῖ ἀδικίαν, ὕδριν τε χαὶ ὑπερηφανίαν χαὶ ὁδὰς πο-- 13. 
γηρῶγ' μεμίσηχα δὲ ἐγὼ διεςραμμένας ὁδὲς χαχὼν. ᾿Εμὴ βελὴ χαὶ ἀσφάλεια, ἐμὴ φρόνησις, ἐμὴ τα. 
δὲ ἰσχύς. Δι᾿ ἐμᾷ βασιλεῖς βασιλεύεσι, χαὶ οἱ δυνάςαι γράφεσι δικαιοσύνην. Δι’ ἐμξ μεγι- τς. τ 

Ἐγὼ τὲς ἐμὲ φιλᾶντας ἀγαπῶ, οἱ δὲ τ). 
Πλᾶτος χαὶ δόξα ἐμοὶ ὑπάρχει, χαὶ χτῆσις “πολλῶν χαὶ διχαιοσύγη. 18. 

Βέλτιον ἐμὲ χαρπίζεσϑαι ὑπὲρ χρυσίον χαὶ λίϑον τίμιον, τὰ δὲ ἐμὰ γεννήματα χρείσσω ἀργυρίᾳ 10. 

Ἐν ὁδοῖς δικαιοσύνης ππεριπατῶ, χαὶ ἀναμέσον τρίξων διχαιώματος ἀγαςρέφομαι. Ἵνα 20. 21, 

22. 

23. 

24. 2ς. 

26. 

27. 

ἑαυτξ ϑρόνον ἐ ἐπ᾿ ἀνέμων, Καὶ ὡς ἰσχυρᾷ ἐποίει τὰ ἄγω νέφη, χαὶ ὡς ἀσφαλεῖς ἐτίϑει πηγᾶς 28.. 

τῆς ὑπ᾽. ϑρανὸν, Καὶ ὡς ἰσχυρὰ ἐποίει τὰ ϑεμέλια τῆς γῆς, Ἤμην πὰρ αὐτῷ ἁρμόζεσα" ἐγὼ 29. 30. 

Ργξγηΐις. ανϑαιρεισϑε αιἰσϑησις (αο) χρυσιβ καϑαρα Ὁ κς 248. αν- 

τερειδεσϑε δὲ αἰσϑήσεις χρυσιε καϑαρι. κρείσσον γὙαρ 252. ῥΓΩΤΩΪ. 
ανϑαιρεισθε δὲ αἰσϑησιν χρυσιου καϑάρου 2ς3. Ργαεπηϊῖ, οδάεπι, πῇ 
δὲ καὶ αἴσϑησιν, ΟἸεπ,. ΑἸοχ. 1. οἷϊ, ῥγαπνεῖ. ἀντερειδεσϑὲ δὲ αἰσϑη- 
σει χρυσιου καϑαρου 24. (:ος. ἤπε δὲ.) ργαξγοῖις. ανταναιρεισϑε δὲ 
αισϑησεις χρυσίον καϑαρου 4Δὅα. ῥγτηϊ. ανταιρεισϑε δὲ αἰσϑησει 
χρύσιου καϑαρου 296. ργεπηϊ, ἀνταναιρεῖσϑε αἴσϑησιν χρυσίου καὶ 
οἱργυρίου ἰπῖεγ πηοο8 ΑἸεχ. ργϑεπηῖ. ἀνμαιρετέα ἐκ φρόνησις. Χρυσίου 
καϑαρᾷ ἰηῖεγ ὑποὸβ Ασπι. ἕἘά. λίϑων τὐδϑμνμ λίϑων ἐκλεκτῶν 
Ογπη!}}. ΑἸοχ. ν. 201. 

ΧΠΙ. Φόβος Κυρίου δις. δὰ ἔῃ. ςοη]. Ἄγ. Ευϊεῦ. ΞΕ Ἐναηρ. 
Ρ. 321. καὶ ὁδὰς 

ἘΠΕ καὶ ςομα ἀπιρὸν ἐμισησα 

καὶ οκς πονηρας 207. 
ος δεϊίηρωας ἀειοβαδίδε. 

Απῃ. 4. μεμίσηκα δὲ ἐγὼ] ἐμίσησα εγω 23,22. - διερραμμένας} 
ὁδὲς κακῶν] -Ἐ ἐμίσησα 23. -᾿ μεμισηκα 2:2. 

ΧΙΝ. ἐμὴ φρόνησις} εγὼ φρονησις 23. ἐμὴ δὲ φρονησις 296. 439 
φυκία Ἀυξι. ἀς ,οο. Οεηῖ. ᾿ 

ΧΥΝ. βασιλεύωσι] βασιλευσασι 68, τοό. 
Ἱεπεμ! ἡωβιανι. Ἰγοη. Ὁ. 416. 

᾿ΧΨῚ. κρατξσι γὴς} γέρπαπι ἐέγγαπι. Ἱτερ, Ἰ. εἷς, 
ΧΥΙΙ. εὑρήσεσι] - χαριν 111,68, 1ο3, τού, το0, 147, 1.57. 161, 

248, 2ς3» 2.4, 260, 29ς, 296, 297. Οοιηρί. ΑΙά. 4) κσξ, Ειήερ. Ῥγαρ. 
Ἐνδηρ. Ρ. 532. Απῃ. ἘΔ. ϑίδν. Οἰἶγορ. - με 2ς2. Αἰεχ. “Ἐ εἰρή- 
γὴν Ἰρηδῖ. Ερ. Αἀΐοτ. δὰ Μδνὗ. ὃ, 3. ἰηίες Ῥαῖ.  Αροῇ. (οιεῖετ. ἴοι. 1. 
Ῥ- 103. (ἸΙεπι. Αἰοχ. Ρ. 472. 

ΧΎΨΙΙ. ἐμοὶ ὑπάρχει] ἐμὲ νπαρχϑε το2. καὶ κτῆσις] καὶ κτη- 
σεις (υἱ νἱἀεῖυγ) τος. «ολλῶν] παλαιῶν ΑΪεχ. 

ΧΙΧ, Βέλτ. ἐμὲ καρπίζ.] ᾿Εμὲ καρπίζεσϑε ΟἸεπ). Αἰεχ. Ρ. 27. 

»»"ν"»"ν..,. 

γράφεσι δικαιοαύνην] 

᾿ χαὶ λίϑον τίμιον] - πολὺν 23, τού, 2ς2, 2ς4, 40ς, 297. (ΑἸεχ. ἰηίετ 
υποο08.} Ἑλεῦ. 1. οἶς, - καὶ ἀργύρον ΟἸετι. ΑἸεχ. 1. οἷ. κρείσσω] 

κρεισσον 11], τοό, το, 1ς7, 248, 2:4, 260, 20ς, 406, 207. (οπιρί. 

ΑΙά. Ειήεδ. 1. οἷϊ. κρεισσες 103. κρεισσὼν 444. κρείσσω ἀργ. 
ἐχλεχ.) ὑπὲρ χρυσίον καὶ αἰργύριον ἐχλεχτόν. Αγ, Μϑ. 

 ΧΧ,, δικαιοσύνης] δικαιώματος 161. τηᾶγᾷ. τιριπατῶ] τοεριπα- 
τιτὼ (ἢς) 22. καὶ ἀναμέσον ἄς. δὰ βη. ςοπ).} καὶ ἐν ὁδοῖς δικαι- 
οσύνης ἀναςρίφομαι Ἐυΐεῦ. 1. οἶς. δικαιώματος} δικαιοσυνης 1Π], 
68, (τότ. τηᾶτγ. αληϑιας) 248. Οομρί. αληϑειῶς 23» 100, 147) 

157) 252) 2ς4ᾳ, 297. ΑἸά. Αχπι. Μ8. εἰ 4, εὐϑειᾶς τοό.. ὠναςρέ- 

φομα!} κρεφομαι 147. 
ΧΧΙ, Ἵνα μερίσω) ἵνα μεριῶ Οτες. ΝΥ, 1. 487. τοῖς ἐμὲ ἀγα- 

πῶσιν] τοῖς ἐμε ζητεσιν 254. ὅησ. αὐτῶν] αὐτὼν 147. μνῆμο- 
γεύσω] μνημονγενω το6. μνησϑησομῶμ 4. τὰ ἐξ αἰῶνος] τα απ᾿ 
αἰῶνος 207. ἀριϑμῆσαι] ἀναριϑμητα το3. αριϑμηϑεντα 2ος. 

ΧΧΙ. Κύριος] ὁ Θεὸς ῬΒΪο 1, ;. 262.. Οὐρει. 111, γ88. εἰ αἱ. 
ἔκτισέ με] ἐκτησε μὲ 23, 22. ἐχτήσατό με Ρΐϊο Τυἀ. Οτίρεη, 1. οἶξ. 
ἀρχὴν δις. δὴ ἤη. ςοπ}.] τορωτίςην τῶν ἑαυτξ ἔργων Ῥ Ϊΐο 7υἀ. 1]. εἶξ, 
ὁδῶν αὐτῷ} οδον αὐτὰ 68, (τότ. τηδτρ. τὰ. τες. ὁδων αὐτ) 46ο. Τυϊεϊπ. 

Μ. ". 267. (αἱ. ὁδῶν.) Οήρεη. ἷν. 12, 40,201. (ὁδῶν ἷν. 246. εἴ αἱ. ὁδῷ ἱν. 
361.) α αὐτῷ ὙΒεοῤογεῖ. 1.641. εἰς ἔργα---ἐϑεμελίωσέ με ἴπι φοπι. 
{ε4. εἰ πὶ ορέγα κα απίς φμαὴι αἰἰφκία 7) αεέγεῖν απ] ’ εεμία "Μαπάσοϊ! "ε. 

Οὐρεη. ἷ. 53. εἰς ἔργα αὐτξ] -[- πρὸ τῷ τί ποιῆσαι Οήρεη. 1. εἶξ, 
ΧΧΙΙ. Πρὸ τῇ αἰῶνος] ρῥγϑεπηῖεῖ. καὶ ῬΗΐο 7υά. Οτΐφεη. 1. εἶτ, 

ἐν ἀρχῊ] μαθεῖ ἴῃ ομιδγδέϊ. πηίπογε Αἰεχ τὴν γῆν ποιῆσαι] τὴν γὴν 
γενέσϑαι ΟἸιγϑο. νἱ. 440. 

ΧΧΙΝ. Καὶ Ὡρὸ 15] τὰ 103. κα καὶ 2.54. Καὶ Ὡρὸ τὰ ἄς. 
δἀ βη. ΟΠ, ] εἴ γι ίψεανι βγοσεάεγεν! 7 πες ἀφμαγμνι. Ἰτεὴ. Ὁ. 331. 

Καὶ τρὸ τὸ τὰς ἀξύσσους ποιῆσαι] λα 296. Οοηξῖι. Αροῖ. 110. ν. ς. 
20. κα ποιῆσαι 207. πρὸ τὸ τὰς ἀδύσσες γενέσϑαι Ἑοίεῦ. Ῥγαρ. 
Ἐνδῃρ. Ρ. 321. πρὸ τὰ " προιλϑεῖ»} προ τὰ ελϑοιν τού, 2οόὅ. ῥεξεπηἶι. 
καὶ Τιἤη. Μ. Ρ. 414.- πρὸ τὰ προελθεῖν ὅζο. τἀ ἥπ. οοπ.] α Ευΐε. 
1, οἷξ. 

ΧΧΥ͂. Πρὸ τὰ ὄρη] ργαποϊει. καὶ 4 ς4. Αἴβδη. ἱ. 359. Οσορε. ΝΥΩ͂: 
Ἷ, 4624. ἑδρασϑῆναι) δρασϑηναι 147. γενηϑῆναι Αἴδδη. δὶ. 240. 
τρὸ δὲ ττάντων βενὼν] τρὸ γὰρ βενῶν ἁπάντων Ογτ]}!. ΑἸεχ. ν. ς34. 
βενὼν]) τῶν βενὼῶν ΑἸά. γεννᾷ με] γεγενημένη εἰμὶ ἐγώ. Αττη. Μϑ. 
ϑέπμ νῖὸ Ζονιέπε. ΟΥΡτ. 

ΧΧΥῚ. Κύριος) ὁ Θεὸς 7υϊἴπ. Μ. Ρ. 26). Ομιγίοί. νὶ. 3γ6. 
Κύριος ἃς, τὰ ἔῃ. οοπὶ.}.. Ευΐοδ. 1. οἷ. χώρας καὶ ἀοινεήτους] 
χώραν καὶ ἀοίκητον Τυδίμι. Μ. ρ. δλόγ, 268. α καὶ Ευΐεῦ. ει. 

Ενδηρ. 1. οἷς. ΤἩλάγπι. ἐς Τήπ, Ρ. 34ζ. καὶ ἄκρα οἰκέμενα) εἰ κε; 
ἱπλαῤῥιαδίϊεε Ογρτ. τῆς ὑπ᾽ ἐρανῶν} τῆς ὑπ᾽ πρανον 23, 68, 103, 
100, 157» ιόι», 248, 254. 46ο, 49ό, 29). Οοπιρί. ΑἸεχ. τοις υτ᾽ 
ρᾶνον το6. ὑπ᾽ ἐρανόν. Τυξεϊη, Μ. 1. εἶς. 

ΧΧΥΠ. Ἥνίκα ἡτοίμαζε] ἡνικα ηδραζε 22. τιλτρς. ἡνίκα ἐποίει 
Ιχηαῖ. ΒΡ. Αἀίογ. δὰ Ταγί. ἰηίεγ Ῥαῦ. Αροῖξ. (οἵείεγ. τόμ. 11. ἢ. 107. 
Αἰἴδδη. 1, 36.5Ἡ. Ἡνίκα ἡτοίμαζε δε. 84 ἤπ. οοηλ. ἴε4.] ὕωπε ραγατεῖ 
εαἶν», αὐἰόγάν ἐἰἰ; εἰ συνε (εσεγπεγεὶ (μανε (ξόΐερε : ἐπε (ΩΡΕΥ Ὁεπίθε ὑα- 

ἠἰάαε  αεεγεῖ ἀδίμρεν πεεε, εἰ ἐπ πε ἐον γαίας ροησδαι ζομίες (μό εαΐο 

Ογρυ. καὶ ὅτε] α καὶ 29). ΑΙά, καὶ ὅτε--νέφη ἴῃ σοι. {64.] 
α ἵτεὰ. Ευΐεῦ. 1. οἷ. καὶ ὅτε δος. δὰ ἤπ. οοηι. 30.] καὶ ἐκεῖ ἥμην 
ταρ αὐτῷ ἀρμόξεσα, καὶ προσέχαιρέ μοι καϑ᾽ ἡμέραν. Ἰρχηλι. 1. εἶ. 
καὶ ὅτε ἀφώριζε) ηνικα αφωριζε 43. Ὀἰάγπι. ἐς Τηη. ἰος. οἷ. τὸν 

ἑαυτὰ ϑρόνον] τὸν αὐτῇ ϑρόνον Τυδέα. Μ. Ρ. 268. ΟἸυγίοίξ, ἴος. εἷς, 
ἐπ᾿ ἀνέμων) νυπ᾽ ἀνεμὼν 207. 

ΧΧΥΝΠΙΙ. Καὶ ὡς ἰσχυρὰ] ἡνικα ἐἰσχυρα 23, 68, το3, τοό, τορ, 
14,7), 157, 16όϊ,248,.ς2,2ς1, 26ο, ρος, 206, 297. (ΟμΡ]. ΔΙά. ΑΙεχ. 
Τυίδη. Μ. Ὀίάγε. ἀε Τῆήη. ΟἸγγίοί 1. οἷς. ἡνίκα ὑψηλα 2.4. καὶ 
ὡς ἀσφαλεῖς] α ὡς 29ς. καὶ ὡς ἀσφαλεῖς το. δὰ ἤπ. ςουι. ἴε4.} 
α Οἰμιγίοί. 1. οε. ἐτίϑει] ἐποίει }ιμδη. Μ. 1. οἷ. πηγὰς τῆς ὑπ᾽ 
ἐρανὸν πηγὰς ἀδύσσου Τυδίη. Μ. 1. οἰϊ. “πιο; αὐχίξ Ιτεη. 1. οἶϊ, 
τῆς ὑπ᾿ ἐρανὸν] τας υπ᾽ πρᾶνον τοό. 

ΧΧΙΧ. Καὶ ὡς ἰσχυρὰ] ἐν τῶ τίϑεναι αντὸν τὴ ϑαλασσὴ αχρι- 
δασμον αὐτὰ καὶ ὑϑατα καὶ πιαρελενσεται φομα αὐτε" ἡνίκα ἰσχυρὰ 
(43. ὃ 3) 2ς4. Ἀϊάγηι. ἀς τίη. ἱ. οἶς. ἄς, ουπὶ καὶ ὑγὸ ἡνίκα, 100, 
147), 30ς. ἄς, πε αὐτον, 26ο. ἄς, ουπΊὶ αὐτὴ ΡΓῸ αὐτὰ, 297. ἤς, 

αἱα παρελεύσονται, Ἐυΐεῦ. Τλεπι. Ενδας. Ρ. 211. ἐν τῷ τιϑέεναι τῇ 3α- 

᾿ 



ΚΕΦ. γεν 

31. ἤμην ἢ σροσέχαιρε' χαῦ ἡμέραν δὲ εὐφραινόμην ἐν δόλου αὐτὰ ἐν πσοαντὶ καιρῷ, Ὅτε ἐνευ- 

32. φραίνετο τὴν οἰχεμένην συντελέσας, χαὶ ἐγευφραίνετο ἐν υἱοῖς αἀγϑρώπων. 
’ Ξ λΝ [οαΥ 3 ’΄, , ΝΜ» Δι, ἈΝ 3 Ν, «ἊΝ , 9 εν» » 

34. μαχάριος ἀγὴρ ὃς εἰσαχάσεταί μου, χαὶ ἄγϑρωπος ὃς τὰς ἐμὰς ὁδὰς φυλάξει, Αγρυπνὼν ἐπ 
3 69 ᾽’ὔ 2 ὲ “ “ ἙΝ 3 ..»Ὁ 5. 4 ε νν » ’ Ἂ» ἮΝ ν 

35. ἐμαῖς ϑύραις χαϑ' ἡμέραν, τηρῶν ςαῦμδς ἐμῶν εἰσόδων. Αἱ γὰρ ἔξοδοί μου, ἔξοδοι ζωῆς, καὶ 
ε ΄ ’ Ἧ Τά ε Ν, ε . ’ 9 5 ἈΝ 9 ων 3 Ις ε ρο 

836. ἑτοιμάζεται ϑέλησις σσαρὰ Κυρίου. Οἱ δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς ἐμὲ, ἀσεξδϑσιν εἰς τὰς ἑαυτῶν ψυ- 

χᾶς, καὶ οἱ μισδντές με ἀγαπῶσι θάνατον. 
ΚΕΦ 

ΙΧ. 3 ΄ ε᾿ “ἊΨ νι ε “ ΄ ε ΄᾿ Ἂν ν ε “- ΄ ΠΡ ι. 2. Η ΣΟΦΙΑ φχοδόμησεν ἑαυτῇ οἶχον, χαὶ ὑπήρεισε ςύλους ἑπτά. ἜἜσφαξε τὰ ἑαντῆς ϑύματα, ἐχέ- 
3. ρᾶσεν εἰς χρατῆρα τὸν ἑαυτῆς οἶνον, χαὶ ἡτοιμάσατο τὴν ἑαυτῆς τράπεζαν. ᾿Απέςειλε τὰς ἑαυτῆς 

ξ΄ ἰδὲ με ἰδ » ϑπς-ῃ ΄ γ,; Φ Θ᾽ 4 9 ’ 

4. δόλους, συγχαλδσα μετᾶ υψηλξ8 χηρυγμᾶτος ἔπι χράτηρα, λεγουσᾶ, ὉΟς ἐς!ν ἄφρων, ἐχχλιγατω 

ς. πρὸς μέ' χαὶ τοῖς ἐνδεέσι φρενῶν εἶπεν, Ἔλϑθατε, φάγετε τῶν ἐμῶν ἄρτων, χαὶ πίετε οἶνον ὃν 
6. ἐχέρασα ὑμῖν. ᾿Απολείπετε ἀφροσύνην, ἵνα εἰς τὸν αἰῶνα βασιλεύσητε' χαὶ ζητήσατε φρόνησιν, 

γ. χαὶ χατορϑώσατε ἐν γνώσει σύνεσιν. 

8. τὸν ἀσεδη μωμήσεται ἑαυτόν. Μὴ ἔλεγχε χακχὸς, ἵνα μὴ μισήσωσί σε" ἔλεγχε σοφὸν, χαὶ ἀγα- 

λασση ἀκριξασμον αντε, και υδατα οὐ ταρελευσονται φόματος αντὰ, 

καὶ ἰσχυρὰ 68, 248. (2:2. τηᾶγρ.) (οπιρὶ. ἔς, οὐπὶ τιϑηναι ῥγὸ τι- 
ϑέναι, εἴ τὸ σομᾶ ῬτῸ ςϑματος, 103. ἔς, πῇ σομα αὐτα, 2.3. ἤς, Μ. !. οἷκ. 
οὔπὶ ταρελεύσεται ῥτὸ τραρελεύσονται, ΑἸά. ργαιπηϊῖ, ἐν τῶ τιϑέναι ἑαυτῶν ψυχὰς] εἰς τὴν εαντων ψυχὴν 23. 

τὴ ϑαλασση ἀχριδασμον αντε' καὶ υδατα οὐ τραρελευσεται ςομὰ αὐτὸ Ἐϊάγπι. ἀε Τηη. 1. οἷϊ. 
τοῦ. ας 1ς7, 296. ἐν τῶ τιϑέναι τὴ ϑαλασσὴ ἀχριξασμον αντου, 

και υδατα οὐ παρελεύσονται ξοματος (πιᾶγρ. ζομα) αὐτε. καὶ ἰσχυρὰ Ι. ςύλες ἑπτά) ξύλοις επτα τος. ι7 “7 - 
τόι. ἐν τῷ τιϑέναι αὐτὸν (ουπὶ αὐτὸν ἴῃ οδιαγαθε. ταΐμοτε) τῇ ϑαλάσ- 
σῃ ἀκριδασμὸν αὐτὰ καὶ ὕδατα οὐ ̓ παρελεύσονται ξόματος αὐτὰ, καὶ ΟἸμγίοί. ἰ'. τόφ. Αττη. Μϑ. εἰ Ἐκ, δίαν. Οἴἶτορ. 

ὡς ἰσχυρὰ (οὐ ἐν τῷ τιϑέναι---ςόματος αὐτῇ ἔν Χ, εἴ ὡς ἴῃ οἰαγδέϊ. 

ταϊῃογε) Αἰεχ. εἰ ἔς ἔετε Απῃ. Μϑ. εἰ Εά. ἡνίκα ἰσχυρὰ Τυϊπα. Μ. 
Ι. ε΄. τῶ ϑεμέλια] τα ϑεληματα ΠῚ. (ΟἿ, ἃ. του.) .- καὶ ἡτοιμάσατο] καὶ ἡτοίμασεν τού. 

ΧΧΧ. Ἤμιν παρ᾽ αὐτῷ] ἢ ἤμην σὺν αὐτῷ Ἑυφεῦ. 1. οἶς. ρεαραῖτ. 
ἐγὼ ΤΒοοάοτει. 111. 737). . ἐγὼ ἤμην] κα γὼ ἤμην ΒΑΠ]. Μ. ἰϊ. 9. ἢ 
τοροσέχαιρε) -Ὦ Κύριος Ασι. ΜΒ. ει 4. δὲ εὐφραινόμην 7.23, επὶ υοὐϊε. Οτίροη. ἷ. 104. 

29ς. Εὐ{εῦ. 1. εἶ. ἐν προσώπῳ αὐτῷ] ἐνώπιόν αὐτῷ Ευήεῦ. 1. οἶξ, 
ΧΧΧΙ. Ὅτε ἐνευφραίνετο ]} ότι ἐνευφραίνετο 43. γε ηυφραινετο 68, αφρονεξᾶτος 147. ὃς ἔριν ὑμῶν 

τότ, 248, 2.4. Οομηρὶ. Αἰεχ. Ευΐεῦ. 1. οἷς. εἰ Τεπ). Ἐνδηρ. Ρ. 21:1. ὑμῖν Ἑαοβοΐορ. Οορίο-Αταῦ, 
στε εὐφραινετο τού, (100. ΟΟΥΓ, τὰ. ων τ ἰπ Ἐἀὰ.) 147, 2ς2, δύο, φρενῶν παρακελεύομαι λέγεσα Οερεη. ]. οἷϊ. 
49ος. Ὀϊάγῃμ. ἐς Τιίη. 1. εἰς, ὅτι εὐφραίνετο Τα. Μ. 1, εἰ. τὴν 
οἰκεμένην---ἐνευφραίνετο 45} αὶ ουτὴ ἱπίογπιθά. 103. συντελέσας] συνε- 
τελέσα αόο. καὶ ἐνευφραίνετο]) καὶ ἐγηυφραινετο 68, 161, 248, 2:4, 
.3496. (οτρὶ. ΑΙεχ. καὶ εὐφραίνετο τού, το0, 147, 157, 294. ᾿υἱῃ. 
Μ. Ἰ. εἰς. Οἥρεη. ΟΙγίοῖ, Ογη!]. Αἰεχ. 1. οἷς. 

ΧΧΧΙΙ, ἄὄκεέ μου] -Ἐ καὶ μακαριοι οἱ οδὰς μου φυλάσσοντες" 

ακαᾶσατε σοφιαν καὶ σοφισϑητε» καὶ μὴ αποφραγητε 111, τοό, (ιόι. εἰ αἱ. ΟΒγγίοε. 1. οἶς. Ογ]11. ΑἸοχ. νἱ, ρασί. ἱ. Ρ. 4. 

᾿ (ὼ “Ὁ πιᾶγρ. φυλαξοντες) 448. (ὐοπιρί. - ελάεπ), πἰἢ φυλαζεσι, ' 
68. ΑΙ4, -Ὁ εοήεαι, ἤης καὶ ῥείπιο, ζόο. -- μακαριοι οἱ οδας μου 
φυλαξζεσιν" ἀκάσατε παιδιαν και σοφισϑητε καὶ μη αποφραγηται (ἢ) 147). -Ἐ καὶ ζήσεσϑε δίαν. Οἴτος. 
23. - ελάεαι, π'6 παιδειαν εἰ μη αποφραγητε, 4:2. -ἰ- και μακάριοί ἕνα εἰς--τ-φρόνησιν] βαθεῖ ἰαῖεῖ πποοθ ΑἸεκ. 
οἱ οὔκς σου φυλασσοντες" ἀκεσατε σοφιαν καὶ σοφισϑητι χαὶ μὴ ἀπο- λεύσητε] καὶ ζησιται 23. 
φραγοτε 103. -Ἐ καὶ μάκαβριοι οἱ οδας μου φυλαξεσι' ἀκδσατε παι- 
δειαν καὶ σοφισϑητε καὶ μὴ ἀποφραγητε 1ο0, 147. (Αἰεχ. {Ὁ 3.) 

Ἐπ Ἔ δράοζα ἔστε Απτη. Μϑ. εἰ Εά. ϑίδν. Οἷἶτοζ. -Ἐ καὶ μακάριοι οἱ οὐς 147. ἵνα ζήσητε Οὐρει. ΟΠ γίοίς. Ι. εἰἶξ. 

ΠΟ Ε ΟΘΝΗΘΟΙ 

μου φυλασσονγες" αχϑσατε σοφιᾶν χαὶ σοφισϑητε καὶ μὴ απολογῆτε 

453. ακδσον μου καὶ μᾶκαριοι οἱ οδοις μου φυλασσοντες" ἀκυσατε 
σοφιᾶν καὶ σοφισϑητε καὶ μὴ αποφραγητε 254. καὶ μακαριοι οἱ οδες 
μου φυλαξεσιν ᾳἀχεσατε παιδοιδιν καὶ σοφισϑητε καὶ μη ἀποφραγήτε 
(οπιϊῆς ἀκαε μου) 2ος. - μαάκαριρι οἱ οδαᾶς μου φυλάσσοντες, αχξ- 
σᾶτε σοφιαν, καὶ σοφισϑητε χαὶ μὴ αἀποσφραγητε 5ο6. αχῆσον μου, 
μακάριοι οἱ οὗ«ς μδ φυλαξεσι, ακδσᾶτε σοφιὰν καὶ σοφισϑητε καὶ μὴ 

αἀποφραγητε 207. ἄκεσόν με Οτερ. ΝΥΙ͂. 11. ς το. μακάριος ἀνὴρ) 

α ἄνηρ τοῦ. μᾶκαριος ἄνθρωπος ΟἸειη. ΑἸοχ. Ρ. 218. ἀνὴρ---ἄν- 

ϑρωπος] αὶ οὐπὶ ἱπτεγπιθά. Οτερ. ΝΥ, 1, οἷ. ὃς εἰσακέσεταί μου] 

λμβ 23. τᾶς ἐμὰς ὁδὲς] τας οδας με 23. Τυἱίη, Μ.. 1. οἶς. Ῥγαγηϊ. 

εἰς 14). φυλάξει) τηρήσει 1Ο0, 147. 1ς7. ΑΙα, φυλάσσει ΟἸεΠη. 

ΑΙεχ. στερ. ΝΥΗ͂, 1. οἷξ. 

ΧΧΧΙΨΝ, ᾿Αγρυπνῶν] ὑπνῶν [υδίπ, Μ. 1. οἷ, 

παντὸς 68, 2ς2. ΑἸά. 

χαϑ' ἡμέραν] δια- 

τηρῶν} τηρᾶν 103. τηρῶν ὅζο. δὰ ἔῃ. σοπ,.] 

α 147). ἐμῶν εἰσόδων] ἐμων ςαϑμων 1ο3. 
ΧΧΧΨΥ. Αἱ γαρ---ζωης] αἱ δὲ ἔξοδοι μου ἐν ὁδοῖς ζωης Πιάγπι. ἐς 

Τῆήη. Ρ. 157. καὶ ἑτοιμάζεται) καὶ ἡτοίμαςαι ᾿ιμᾶη. Μ. 1. οἴ 

ο:ε. 11. 

Νῦν ὃν υἱὲ ἄχϑέ μου, 

Ὁ ταιδεύων χαχὰς λήψεται ἑαυτῷ ἀτιμίαν" ἐλέγχων δὲ 

ΧΧΧΥῚΙ. ὡμαρτάνοντες εἰς ἐμὲ} εἰς ἐμε αμαρτανοντες ῖο99, 147», 
τξ7, 161, 248, 5:2, 254.) 260, 20ς, 206, 297. (οιῃιρὶ. ΑἸεκ. 7υα. 

ἐσεξασιν] ὠσεβδήσεσιν Ὁιάγπι. ἐς Τήη. 1. οἷ. εἰς τὰν 

“42 

Π. ἐκέρασεν] Ῥγαταϊῖ. καὶ 68, 103, τού, 100, 147, Ε ΑΙά. 
ἐκέρασεν---δόέλες 

ἴῃ ςοη. ἴεᾳ. 1 »ἰ οὶ πὶ ἐγνσίογε υἷι κι, εἰ “6! νυος Λιοι Οἥρεη. 
ἱ. 99. εἰς χρατῆρα---οἶνο»] τὸν ἑαυτῆς κρατῆρα ΒΔΠ]. Μ. ἱἰϊ. τό. 

111. ᾿Απέςειλε ὅτε. δά πη, οοαι. ς.} εἰ (μαπεα υοοε εἶσιαὶ : έοεν- 
Ζεἴε “αἱ »εό, «ιαπόνεοσίε ράκχέ: φνοι 2αγσυὶ οοὐΐε, εἰ ῥ᾽ δέιε οἷκεσε φμοαὶ κεἰ. 

ἐπὶ ἡ κρατῆρα] “- οἶνα ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ. 366. 
ἵν. Ὅς ἐειν ἄφρων] ὅ ὃς ἐξιν ν ὑμῶν ἀφρανερατος 100, 157. ὃς ἐςιν 

ἄφρων ΑΙά. Θεήίρεη. ἱϊ. ςς 1. -ἔ ἐν 
καὶ τοῖς ἄς, αὐ δ. οου2.} ἐνδεέσι δὲ 

Υ. “Ἔλϑατε) ελϑετε 103, Σοῦ, οὐ, 157», 242, 344, 16ο, λό, 
297. Οοπρί. ΑἸά. Οτίρεη. ἱ. 483. εἰ αἱ. ΟἸ ὑγίοῖξ, 1. οἷς, Ογεῖ!!. ΑἸεχ. 
νοΐ. 1. μασῖ. ἱ. Ρ. 264. εἰ αἱ. Ιάεπι ἰῃ (δῖ. Νίς, ἴοπι. '. Ρ. γοό. τῶν 
ἐμῶν ἄρτων} τον ἐμὸν ἀρτὸν 68, 103, τού, 147, 86όο, 59ς, 297). ΑΜ. 

ἐχέρασα ὑμιν] κεκερακα ὑμῖν 
23, 68, 1ο3, τού, 1479, 242, 260, 29ς, 2906, 29). ΑἸἰά. Οἡρεη. 11. ςςΙ. 

ΥἹ. ᾿Απολείπετε ἀφροσύνην] ἀπολεέμεετε εὐφροσυνὴν 43. «πολιπετε 
ἀφροσυνην 166, λόο. ΟἸγιοἴι. Ἰ. εἰ. ἀπολεέπετε εἰς τὸν αἰωνα ὠφροσυνὴν 

ἵνα εἰς] καὶ ξήσεσϑε εἰς ΑΙ. 
ἵνα εἰς τὸν αἰῶνα βασι- 

και ξησεσϑι 68, 103, τού, τορ, (τότ. 

τηδτρ. υἱ ἰῃ ΕΔ.) 248, 2ς2, 2ς3, 2ς4, 260, 294), 297. Οοπ1ρ)» Ογε!. 
Αἴεχ. 1. οἶς. Αγ. Μ5. εἰ Εά. να βασιλευσηται (οοιτ. βωσιλευσητε) 

καὶ ζητήσατε φρόνησιν] 
καὶ ὁρϑὴ οδῳ φρονήσατε, παιδείαν ζητεισατε, και φρονῆσιν, ινα βιωσητε 
103. καὶ ορϑη οδω φρονησατε παιδειαν, καὶ ζητησατε φρονῆσιν, ινα 
βιωσητι 243. ἢ, εἰ καὶ βιωσετε, 2όο. κα Οὐξεη, 1. εἷς, ζητήσατε 
σοφίαν καὶ σωσθήσισϑε Αγ. Μϑ8. ἔς, ηἶβ ἕνα σωσϑῆτε, Απῃ. Εὰ. 
φρόνησιν) -ἰ- ινα βιωσητε 43, 68, 1ορ, 1479, 157ν τότ, 248, 2ς2, 2ς4. 
59ς, 596. Οοπιρί. ΑἸά. (ΑἸοχ. ἀρ .) Ογπ]]. ΑἸοκ. 1. εἷς, τὴν Φρο- 
νήσιν ᾿νὰ βιωσητε 297. - καὶ βιώσατε 8ϊδν. Οἷἶτος. καὶ κατορ- 

ἐν γνώσει σύνεσιν) συνεσὶν ἐν 

γνώσει 43, ὅ8, τού, τορ, 147, 1ς}, (1τ6τ. τηᾶγρ. δ άϊξ, καὶ ὀρθὴ ὀδὼ 
φρονήσατε παιδειαν) 2ς2, 20 ς. ΑΙά,. ασυνεσιὶν 103. - καὶ ορϑη οδὼ 
φρονησᾶτε παιδείαν 248. -Ἐ- εδάεπι ἔεγε ἄπ. Βά. 

ϑώσατε) καὶ χατορϑωσητε 20, 297. 

ΝΠ. ἑαυτῷ ὠτιμίαν] αὐτε ατιμιᾶν 23. ἀντω ατιμιαν 147). ᾿ μω- 

μήσεται ἑαυτόν] -ἰ- οἱ γὰρ ἐλέγχοι τω ἀσεξει μωλωπες αυτω 23, 68, 
109, 1479 1ς 79. 161, 2529, 20ς, 297. Αἰά, -ξ εαδὲπι ἔεγε ϑῖαν. Οἴτσορ. 

μωμησεται ἑεαυτὼ τοῦ. -Ἐ εἰ γὰρ ἐλεγχρι τω ἄσεξη ([ς) μωλωπες 

εαυτω 2ς4. ἑαυτόν] αὐτόν το. 
ΨΠΙῚ. μισήσωσί σε] μισῶσιν σε ΑἸδχ. 

δὲ σοφὸν “οὔ. 

ε, 

ἔλεγχε σοφὸν] ἐλεγχε 
᾿ ᾿ ΄ 

καὶ ἀγαπήσει σε] - ἀσοφον καὶ μίσησει σὲ (τότ. 

ἀγακῶσι) ἀγακπήσουσιν ᾿ 



ΠΑΡΟ Ι ΜΙΑΙ. 

ἑ ΚΕΦ. ΙΧ. 
πήσει σε. Δίδου σοφῷ. ἀφορμὴν, χαὶ σοφώτερος ἕςαι" εἰ γνώριζε διχαίῳ, χαὶ τροσϑήσει τοῦ. δέ-- 9 

χεσϑαι. ᾿Αρχὴ σοφίας φόδος Κυρίου, χαὶ βελὴ ἀγίων σύγεσις' τὸ γὰρ γνῶναι νόμον; διαγοίας το. 
. Ἐξ ἄγαϑης.. Τότῳ γὰρ τῷ τρόπῳ “Φολὺν ζήσεις χρόνον, χαὶ προζεϑήσεταί σοί ἔτη ζωῆς σου. τι. 

Ὑἱὲ ἐὰν σοφός. γένη σεαυτῷ, σοφὸς ἔσῃ χαὶ τοῖς πλησίον: ἐὰν δὲ χαχὸς ἀποδῆς, μίνος ἂν ἀντλή-- 12. 

τ σείς χαχᾶ' ὃς ἐρείδεται ἐ ἐπὶ ψεύδεσιν, ὅτος ποιμαίνει «ἀνέμους, ὃ δ᾽ αὐτὸς διώξεται ὅ ὀρνεα σετό- 

μενα": ἀπέλιπε γὰρ ὁδὰς τῇ ἑαυτξ ἀμπελῶνος, τὰς δὲ ἄξονας τῷ ἰδία γεωργίϑ πεπλάνηται" δια. 

πορεύεται δὲ δι’ ἀνύδρε ἐρήμε, χαὶ γῆν ΦΧ ΝΕΤΆ ΜΕΥΉνῚΕ ἐν. δμιψώδεσι, συνάγει δὲ χερσὶν ἀκαρπίαν. 
Γυγὴ ἄφρων. χαὶ. δ ρασεῖα ἐνδεὴς Ψψωμὲ γίνεται, ἣ ὃχ ἐπίςαται. αἰσχύνην. Ἐχάϑισεν ἐπὶ νύραις 13. 14. 

τϑ ἑαυτῆς οἴχου, ἐπὶ δι ἵφρου ἐμφαγὼς ἐγ πλατείαις, Προσχαλεμένη τὲς παριόντα χαὶ χατευϑύ- τς. 
γογτας ἐν ταῖς ὑδοῖς αὐτῶν: Ὅς ἐςιν ὑμῶν ἀφρονέξατος, ἐχχλινάτω τὸς μέ" χαὶ τοῖς ἐνδεέσι γ6. 
φρονήσεως παραχελεύομαι, λέγεσα, “Ἄρτων χρυφίων ἡδέως ἅψασϑε, χαὶ ὕδατος χλοπῆς Ὑλύχερβ. 1. 

ὋὉ δὲ εχ οἶδεν ὅ οτι γηγενεῖς παρ᾽ αὐτὴ ὕλλυνται, χαὶ. ἐπὶ ἘεΓαΡΡΟῚ ἀδξ συναντᾷ" ἀλλὰ ἀποπή- 18. 

δησον, μὴ χρονίσῃς ἐν τῷ τύπῳ, μηδὲ ἐ ἐπιςήσης τὸ σὸν ὄνομα: πρὸς αὐτὴν, λϑτως γὰρ διαδήση ὕδωρ 

ἀλλότριον: ἀ ἄπο. δὲ ὕδατος. ἀλλοτρίου ἀπόσχ8,. χαὶ ἀπὸ πηγῆς ἀλλΌΤρΙ δὲ μὴ πίῃς, ἵγα πολὺν ζή- 

, 
ἀχος .} 
εὐ“ 6Ρκὶ σῪ δὰ ψμ, 

"Ὁ σῆς χρόνον} Ἰπροςεϑὴ δέ σοι! ἔτη ζωῆς. 
ΚΕΦ. 

Υ̓ Ν 3 ΄ ᾿ εἣΝ ν»»:Ῥ»ΛνΨ»Ὰ . , » 9 ΄ ν. 2.2 ᾿ 
ΙΟΣ σοφὸς εὐφραίγει “σάτερα, υἱὸς δὲ ἄφρων λυπὴ τῇ μητρί. Οὐυχ ὠφελῆσξσι νησαυροὶ ἄγο-- .1. 2. 

«Ὠλγρ.) 248, 2ς2, 253. (ΑΙεχ. Ἰηἴεγ υηςο8.) -Ἐ- αφρονα καὶ προσϑησει πκονῶ χρησεται 260. 
τὸ μισησαι σὲ 2.4. -ἴ ἐλεγζον αφρονα χαι μίσησει σε 206. -Ἐ ἐογ- ΧΠΙ. ϑρασεῖα) ορασια (ογίλῃ ΓΕ Πτοτὶς υηςΐα].)} 22. ψω- 

. φρο βαΐδησι, εἰ σα οί! μὲ οἄεγὶε 16. Αὐξ. μ8] αρτων 23» 68, τοό, 252. ἀρτξ τολ, 2ς3. Ατγῃῃ. Μ5. εἰ ΕΑ. : 

1Χ. γνώριζε δικαίῳ] γνωριζε δὲ δικαιω 4 ς4, χ6ο. (ΑἸεχ. οὐπὶ ϑὲ ΧΥΝ. τὲς παριόντας} τες πτεριογτας οδὸν 43. -ἰ ὁδὸν 68, τοῦ, κι 

ἐμεῦ ὕηοο5.) καὶ τρροσϑήσει] καὶ σροσϑηση 103. 
τὰ δέξασθαι 23, το, 2ς3.᾿ 

Χ. φόδος Κυρί:] ϑεοσίθεια ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ. 472. καὶ βελὴ ἁγίων 
σύνεσις] σύνεσις δὲ ἁγίων τορομήϑεια ΟἸετη. ΑἸεχ. 1. οἴ, τὸ γῶρ 
γνῶναι] το, δὲ γνωναι 23, 68, τού, τορ, (τότ. πιᾶγρ. υἱ ἰη ἘΔ.) 248, 

τὸ δίχεσϑαι) 

᾿ ͵ 252, 295. ΑΙά. ΑΙεχ. ΟἸεη. ΑΙοχ. ]. οἷϊ, 

τοολὺν ζήσεις χρόνον) πολὺν διῶι ΧΙ, Τέτῳ γὰρ] α γαρ 103. 
πολὺν ζησης Χρόνον 1ό0. 

Ἔ οδὼν τοῖΊ. καὶ κατευϑύνον- 2ζ2, 2ς3) 206. (οπηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 

και κατευϑυνοντα τοῦ. τας] τες κατευθυνοντας 23) 68, τορ. ΑΙά. 
α και 206. ᾿ 

ΧΥῚΙ. 
δέει 23. 
τοῖς ἐνδεέσι δὲ (οπιρὶ. 
ΑΙά. ΟἸεπι. ΑἸοχ. 1. εἷϊ. 

ὑμῶν ἀφρονέςατος] [Γ. 1034. καὶ τοῖς ἐνδείσι] καὶ τω εν- 
ἐνδεεσι δὲ το3, τότ, 248, 253) 254, 26ο, Δοό Αἰεχ. καὶ 

φρονήσεως} Φρενὼν 1009, 147, 157) 254. 20ς. 
καρδιας 161: τηᾶγρ. 

ΧΥΤΙ. ἡδέως ἅψασϑε] ἡδέως γευσασϑε τότ. τηᾶγρ.᾿ πδεως αψα- ρονον 23. τόολλες χρονδς φησεις 102. 

πολὺν ζησον χρόνον τότ. πιᾶγρ. πολὺν ζήση χρονον χ6ο. ΑΙεκ. σο.}] σϑαι (πιᾶγρ. γευσασϑὲ) 252. Μιαυϊιεν κεὶνεὶπὶ Ἀταδτ. καὶ ὕδατος 
δὐἀάϊε. ἔμρτα [ἴπ. πὶ. τες. 147). ζωῆς σου] α σου 23) 103, τοῦ, 147, κλόπῆς. γλυχερξ] εἴ ἀφῶ γωγείπε ἀἰωϊείογενα δίῤ[ίε. Αταθγ. γλυκερξ] 
(τότ. τρᾶτρ. δάϊογρί.) 248, 2:2, 2 53, 254) 26ο, 295: Οοιηρὶ. - βαθεῖ 
σε ἴῃ οἰδῦ. πβηογα Αἰσχ. 

ΧΙ]. Τὴ κακά] τέκνον ἐὰν κακὸς γένῃ μόνος ἀντλήσεις τὰ κακὰ 
ἐὰν δὲ σοφὸς ἑαυτῷ καὶ τῷ τλησίον ΟἸγγίοί. 1. 2ός. (ΓΕ, ν. 72, 410. 
νἱ. 380.) γένη ̓ σειαυτῷ] γένη σεᾶντον 103. γένῃ αὐτῷ Αἰὰ, σο- 
φὸς ἴσῃ} α σοῷος 147. υἱὲ σοφὸς γένη ΟΠ]. ΑἸεχ. νοῖ. νἱ. Ρατί. ἰΐ. 

“Ἢ πίετε 23, 68, τού, 1ο0, 147, 157», 161, 248, 2529) 24) 2ορς, 297- 
Οομρὶ. Α]ά.. Αγαι. Εά. δῖαν. Οἶτγος. - τίε πη. Μϑ5. 

ΧΨΠΠ. Ὁ δὲ οὐκ οἶδεν] Εἰ κοίοὶ! υβρίοας Ἡΐετοη. παρ᾿ αὐτῇ] 
ταρ᾽ αὐτὴρ 206.Ἡ ὅὄλλυνται] ὠλυνται (ῆς) 103. συναντᾷ] κα- 
ταντα ᾿οό. ἀλλὰ ἀποπήδησον] ροπὶϊ ροίξ πρὸς αὐτὴν Βα]. Μ. 
. οό. (Οἔ, 1ϊ. γ16.), ἀλλὰ ἀποπηήδησον---ἐπιςήσης} ἄκουσον, μὴ 

Ρ- 5: καὶ τοῖς πλησίον] “- σοὺ 23, 68, 2ς2, 29ς, 207). ΑἸά. ΒαΗ!. ςήσῃς, ὠποπήδησον, μὴ ἐγχρονίσης ΟΠ γίοῖϊ. ᾿ϊ. 7.9. ἀλλὰ ἀκπο- 
Μ. ᾿ἴ. τοο. καὶ τω ὥλησιον σε τού. ΟΥτ1}}. ΑἸεχ. νοὶ. 1. ραγῖ. '. Ρ. πήδησον ὅδε. δὰ ἤη. σοῃ!.} α Οοπηρ. μὴ χρονίσῃς] μη εγχρο- 
ς11. α Οοπιρὶ. καὶ τῷ σλησίον ΑΙεχ. μόνος ὧν ἀντλήσεις.) αν. νισῆς 23, 103, 106, 147, τότ, 448, 2ς2, 253) 26ο, 296. Αἰεχ. Βαῆ!. 
103ν 1οὅ, 147, (161. πιᾶῦγ. μόνος καὶ ἀνατλησεις) 248, 2 ς2, 2.4, 297. 
Οουρ!. ΑΙά. Ὀϊάγηι. ἀε Τπη. Ρ. 337). μόνος ἂν αντλησῆς 109. μόνος 

ἄν τλήησεις 1ς7. ΑΙεχ. κακα] τὰ κακα' νιος πεπεδευμενος (ἢς) σοφος 
ἐξαι" τω δὲ αφρονι διακονω χρησεται 23. ἔς, πἰδ' πεπαιδευμένος, τοῦ. 
Αἰά. (ΟΣ, νεῖ. 4. οδρ. ἴςᾳ.) -Ἐ υἱος τσεπαιδευμος σοφος ἐςαι) τω δὲ αφρονι 
διακονω χρήσεται 68, τότ. -[- εδάεῃι ἔεγε δῖαν. Οὗἶτορ. α 1ορ. ργβδ- 
τηἶϊτ, τὰ 147, 1ς7, 254. Ζύο, 296. τὰ κακα' υιος παιδενομένος σοῷος 
ἐγαι τω δε αἀφρονι διακονω χρήσεται ς2. ἐπὶ ψεύδεσιν) ἐπιψευδειν 
29ς. ὅτος ποιμαίνει ἀνέμες} ἕτος ποιμαάννι (0) ἀνεμες 23. ατος 
“οιμάνει ἀνεμᾶς 103) τού, 1ο0, 1ς79 1ότ, 248, 2ς2, 253, 2ζ4, 207. 
ΑΙά. ΑΙεχ. ὁ δ᾽ αὐτὸς διώξεται} ὁ δὲ αυτος διωζες 29). καὶ διώκει 
“ΟἸ αν. ΑἸοχ. Ρ. 3724. πετόμενα] στερωτα 33» 68, 1το3, τοό, τοῦ, 

τὰς δὲ ἄξονας] τὰς δὲ 

Μ. 1. οἷς. καὶ μὴ ἐγχρονίσης Οοπῆίι. Αροῖξ. 11. 1. ς.7. ἐν τῷ 
τοπῷ] -᾿ αὐτῆς 23, 68, το3, τού, 2ς2, 2ς3, 29, 297. ΑἸά, ΟἸΙεπι. 
ΑΙοχ. ἰ. οἶς. ((Γ, Ρ. 295.) ἐπ ἔσο 9.: Ογρτ. μηϑὲ ἐπιςήσῃς}) μηϑὲ 

ξησης "109. μηϑὲ ἐπίγῃς ΑΙεχ. τὸ σὸν ΕΒῈ ἢ τὸ σὸν ομμα 103, 
.147, 1ς7, 252. ΑἸΙά, ΑΙεχ, ΟἸεσι. ΑἸεχ. Ρ. ὁος. Αγπι. Μϑ. εἰ Ἑά. 

σὸν ὄμμα 4ος, 497. Οοηῆίι. Αροῖς. ΒαΠΗ͂Ι, δίων. Οἴἶτζορ. 
ὕδωρ Μ. . εἰ, 

αΤτοιόι. 

τὸ σὸν ὄνομα πρὸς αὐτὴν] οομο ἱκὸ ἷκ ἐαπε ΟΥΡτ. 
ἀλλότριον] Ἔ και ὑυπερξηση πόταμον αλλοτριον 23, 68, 103, Ιοό, . 

ιό:, 248, 2ς2, 253), 2ζ4, 260, 29ς,), 297. ΑΙεχ. ΟἸεπι. ΑἸοχ. Ρ. 375. 

((ἕ, ν᾿. 395.) Ατηιϊ. Μ5. εἰ ΕΦ. Ργατηΐε. ὡς 147) 157. ὡς ὕδωρ ἀλ- 
λότριον, καὶ ὑπερδήσῃ ποταμὸν ἀλλότριον". ΑΙ. ἂς ἔετε ϑίαν. Οἰἶξορ. 
ἀπόσχου] ἀπέχου ΟἸεπι. ΑΙεχ. Ρ. 257. καὶ ἀπὸ πηγῆς] και ἀπὸ 

και ἀπὸ νδατος τότ. πιᾶγρ. ζήσης χρόνον] ζησεες 4:2. οἀπίλιπε γὰρ] ἀπέλειπε γὰρ ΑἸεχ. γῆς 1035) 100. 
τροχιᾶὰς ΟἸεπι. ΑἸοχ. Ρ. 3)ς. τῷ ἰδίου γεωργίου] τὸ (δια γεωργε 23. χρόνον 103. βθιωσὴς χρόνον 161. ππᾶΓς. [Γ. 254, 296. ζήσῃ χρόνον 
πεπλάνηται] πεπλάνηνται ΟΥΤ1}}. ΑἸεχ. νοΐ. νἱ. ρατί. 11. Ρ. 6. δια- ΑἸεχ. τρορεϑὴ δὲ σοι). πτροςεϑησετοι δὲ σοι τοῦ, 147, 157, 254. 
πορεύεται. δὲ] α δὲ ἀρς. διέρχεται ΟἸει, ΑἸεχ. 1, οἰ. δι᾽ ἀνύδρυ ΑΙά. καὶ τρορεϑησεται σοι Δόο. ἴτη ζωῆς] -[- σου 109, 1ς7. 
ἐρήμου] δι᾽ ἐρημίας οἰνύδρου ΟἾεπι, ᾿ΑΙεκ.]. οἷ. 2ὲγ αοία ἴσα σἰκε αγὶ- “Ἐ σοι 147. 

Ἴα Ογρυ. καὶ γην--διψώδεσι) α οὔπι ἱπιειτηθά. 232. καὶ γῆν δια- 
τεταγμένην] και γὴν διατεταμένην 103, 147. ΑἸἰεχ.. “και γλν τεταγ- 
μένην ιοό. καὶ γῆν διατεταγμένην δίς. «ἀ θι.. φοπι. ] τὴν ἀοίκητον 
καὶ δίψιον ἐ ἐπερχόμενος γῆν, συναίγων χερσὶν ἁμαρτίαν. ΟἸεπι. ΑἸοχ. ]. 
εἶ. καὶ γῆν ϑιατεταγ. ἐν διψ.} εἰ σγγάπι ἀρβίκαιαπε ἱπ “βιε Ογρτ. 
συνάγει δὲ] συναγαγη δὲ 2ὅο. καὶ συνάγεσι ΟΥ̓]. ΑΙεχ, 1. εἶξ, 
ἀκαρπίαν] -ξ- νεος τψεπαλδευμενος σοφὸς ἐξαι. τῶ δὲ πφρϑν (ῆς) ϑια- 

1. λύπη] λυπεῖ ΑἰἸά. τῇ μητρί] α τῇ 23, 68, 103, 109, 147) 
ἴς7,) τ61, 248, 2ς1,) 26ο, 296. (ὐοιηρὶ. Αἰά. -Ἐ αὐτῷ τοό. 

11. Οὐκ ὠφελήσκσι) οὐκ ὠφελήσεσι μὲν ΟΥπ1}.. ΑἸεχ. 11..0.73. 
(ΟΕ {ϊ. ς88.) ῥύσεται] ρυεται 23, τοῦ, 147,2 532, 260. Ογήῖϊ!, ΑΙεχ. 
1, α86. Ατῃι. Μϑ5. εἰ ΕΔ. 5ϊαν, Οἰἶτορ. εγίρὲ! Ῥϑυ πη. ἐκ ϑανᾶτε) 
απο ϑανατὰ 2 ς4γ 297. β 



--ἰ 

. δόλε, συνάγει ἀνδράσι λύπας" ὁ δὲ ἐλέγχων μετὰ παῤῥησίας, εἰρηνοποιεῖ. 

. φοὶ χρύψεσιν αἴσϑησιν, ςόμα δὲ. προπετὲς ἐγγίζει συντριδῇ. 

- 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. 

ε μους, διχαιοσύνη δὲ ῥύσεται ἐκ ϑανάτου. Οὗ λιμοχτονήσει Κύριος ψυχὴν δικαίαν, ζωὴν δὲ ἀσε- 
δῶν ἀγατρέψει. Πενία ἄνδρα ταπεινοῖ, χεῖρες δὲ ἀνδρείων λετίζεσιν' υἱὸς πτεη αἰδευμένος σο- 

φὸς ἕςαι, τῷ δὲ ἄφρονι διακόνῳ χρήσεται. 

γίνεται ἐν ἀμητῷ υἱὸς πταράνομος. Εὐλογία Κυρίου ἐπὶ χεφαλὴν δικαίου, ςόμα δὲ ἀσεξῶν χα- 

λύψει πένϑος ἄωρον. Μνήμη διχαίων μετ᾽ ἐγχωμίων, ὄνομα δὲ ἄσεξξς σξδέγγυται. Σοφὸς χαρδίᾳ 

δέξεται ἐντολὰς, ὁ δὲ ἄςεγος χείλεσι σχολιάζων ὑποσχελισϑήσεται. Ὃς “πορεύεται! ἁπλῶς, 

πορεύεται πεποιϑ ς᾽ ὁ δὲ διαφρέφων τας ὁδὲς αὐτδ, γνωσθήσεται. Ὁ ἐγνεύων ὀφθαλμοῖς μετὰ 

Πηγὴ ζωῆς ἐν χειρὶ 

Μῖσος ἐγείρει. γεῖχος, πάντας δὲ τὰς μὴ φιλονει-. 

Σο- 

Κτῆσις τλδσίων σόύλις ὑχυρᾶ, 

. συντριδὴ δὲ ἀσεξῶν πενία. Ὁδὲς δι-- 

, χαΐας ζωῆς φυλάσσει παιδεία, παιδεία δὲ ἀνεξέλεγχτος πλανᾶται. Καλύπτεσιν ἔχϑραν χείλη 

δίχαια, οἱ δὲ ἐχφέροντες λοιδορίας ἀφρογές τοί εἰσιν. Ἔχ πολυλογίας οὐχ ἐχφεύξη ἁμαρτίαν, 

φειδόμενος δὲ χειλέων, γοήμων ἐση. Αργυρος σεπυρωμένος γλώσσα: δικαίου, χαρδία δὲ ἀσεξβς 
ἐκλείψει. Χείλη δικαίων ἐπίςαται ὑψηλά, οἱ δὲ ἄφρονες ἐν ἐνδείᾳ τελευτῶσιν. Εὐλογία Κυρίε 

ἐπὶ χεφαλὴν δικαίου, αὕτη τλετίζει, χαὶ οὐ μὴ προςεϑῇ αὐτῇ λύπη ἐγ χαρδίᾳ. Ἐν γέλωτι 

ἄφρων πράσσει χαχᾶ, ἡ δὲ σοφία ἀνδρὶ τίχτει φρόνησιν. Ἔν ἀπωλείᾳ ἀδεξῆς περιφέρεται, ἐπιϑυ- 

μία δὲ δικαίου δεχτή. ἸΠαραπορευομένης χαταιγίδος ἀφαγίζεται ἀσεξὴς, δίκαιος δὲ ἐχχλίνας σώ- 

διχαίου, ςόμα δὲ ἀσεξᾶς καλύψει ἀπώλεια. 

χδντας χαλύστει φιλία. Ὃς ἐχ χειλέων προφέρει σοφίαν, ῥάξδῳ τύπτει ἄνδρα ἀκάρδιον.. 

Ἔβγα διχαίων ζωὴν ποιεῖ, χαρποὶ δὲ ἀσεξων ἁμαρτίας. 

Διεσώϑη ἀπὸ χαύματος υἱὸς νοήμων, ἀνεμόφϑορος δὲ 

«Ἑ ἀνδρείως ΟἸεαι. ΑἸεχ. Ρ. 247. (ΟΥ. Ρ. ς36.) 

Ῥ. 447. 

κιφαλης 214, 26ο. ΑΪἴεχ. 

ζεται εἰς τὸν αἰώνα. 
| ἐ{4 2, - 

ῃ ; , 

ΠῚ. Οὐ λιμοκτονήσει) δαμὼς λιμοκτονήσφι Οτρεη. ἵν. 24ς. οὐ 
γὰρ λιμοκτονήδει ΟΒιγίοίπ. χ. 143. ψυχὴν δικαίαν] ψυχὴν δικαίου 
43, 1ο9, 252, 297. Αἰεχ.. ψυχὴν δικαίων 147. ΑΙά, ψυχας δικαίων 
46ο, 2ος. ΒΑ]. Μ. ἱ. 46ς, 407. 11. τς. ΟΙγγίοίς 1. εἰξ, 

ΙΝ. Πενία] - δὲ τοῦ. ἀνδρείων} ανδρειονς2. τλετίζεσιν] 

λ 23, 2ςξ2) 26ο. υἱὸς γὰρ “πεπαιδευμένος σοφὸς ἀπέδη. ΟἸεηι. ΑἸοεχ. 
υἱὸς σέκαιδ.} υἱὸς δὲ σεπαιδι Ομιγίοῖξ. νἱ. 280. 

Ψν. Διεσώϑη] καὶ ἐσωϑὴ τοό. -Ἐ δὲ 2ς2. ργξτηϊτ. καὶ ΟἸεπν. 
ΑἸεχ. 1. εἰς. υἱὸς νοήμων] ἀνὴρ νοημὼν τού, 2ς2, 260, 297. 

ΥΙ. Εὐλογία Κυρίου] ευλογιαν υριον το3. ἐπὶ κεφαλὴν] ἐπι 

καλύψει] καλυπτει 68. ΑἸά. καλύψει 
--ασεδδς ἴῃ σου. ἴ64.} α οὐπι. ἰηϊεττηθά, 103. 

ΥΙΙ. Μνήμη δικαίων] μνημὴ δικαιου 23, 68, τοό, 147, 5οό. Αἰεχ. 
ΟὨεγίοβ. ἱ. 44, 493. ΟοΙηρΙ. μετ᾽ ἐγκωμίων] μετ᾽ εγκωμιου τό:, 
248, 2:5. Οοαιρὶ. ΑΙεχΊ ἀσεξξς] ασεξων 23, τού, τορ, 147, 157» 
2:3) 26σ, 29ς, 297. ΑΪεχ. Οοηῇεης. ἈροΐξοῚ "Ὁ: ν. ς. 9. Εὐυΐεῦ. ῬΥξρ. 
Ενδηρ. Ρ. ότο. 

ΨἼΠ1. Σοφὸς καρδίᾳ] υἱὸς δὲ νοήμων ΟἸεπ,. ΑἸεχ. Ι. εἶ. δέξεται) 

δέχεται Ὀϊάγτι. ἀε Τηη. Ρ. 337). ὁ δὲ ἄςεγος} ὁ δὲ αςατος 26ο. 

1Χ. Ὃς πορεύεται] ὁ πορενόμενος Ομ Ιγίοῖξ. νἱ}]. 1ο2. Ὃς σο- 

ρεώται ἁπλῶς) ὃς τοορεύεται ἐν σοφίᾳ 7 (ὐοάϊοε5 δεγρὶ!. ὡπλῶς] 
απλδς 207. 

ΣΧ, Ὁ ἐννεύων ὀφθαλμοῖς) ἐννεύων δὲ ὀφθαλμὸν ΟἸεπ). ΑἸεχ. Ρ. 
294. ὀφϑαλμοῖς} οφϑαλμον 68, (τότ. ζαρταίοτῖρι. οφϑαλμοις.) 
248, 297. ΟΟμΡΙ. οφϑαλμες τοό, οφϑαλμῳ τος, 147» 157» 254, 
2ύο, 296. ΑΙά. ΑἸεχ. Βαῇ]. Μ. 1. 46ς. λύπας] λυπαις 23, 103. 

ΧΙ. Πηγὴ---δικαίου] πηγὴ ζωῆς ἀπὸ τὰ Θεξ σόμα δικαίου Απτῃ. 
ἙάΔ. ἐν χειρὶ} ἐν χείλει ΑΙεχ. σεξξς] ασεξων τορ, (147. υξ νἱ- 

ἀεῖυ) 1 ς). ἀσεβεῖς ΑἸά, ἀπώλεια] απωλειαν 147. 
ΧΙ]. ἐγείρει] ἐγερεῖ Οομρρὶ. 

καντας 23. καλύπτει) καλυψεῖ 68, 103, τού, 147, 161, 253, 254, 
26ο, 20ζ9 297). Οοτηρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. 

ΧΙΠ. Ὃς ἐκ χειλέων] ὅτος ἐκ χειλέων Ἡϊάγηι. ἀς Ὑπη. 1]. οἶς. 
τοροφέρει σοφίαν] Ὡροσφερει σοφιὰν 1Ιοό. ῥαβρδῳ] ῥγαωβτηϊ, τὴ ὦ Ἀπ, 
Μ5. εἰ Εά. τύπτει] τύπτε Ὠϊάγτη. ἀς Ττίη.}, οἷξ. 

ΧΙΥ. Σοφοὶ χρύψεισιν αἴσϑησιν} σοφοὶ χρύψεσι τὰς ἑαυτῶν αἰ- 
σχύνας Ογτὶ!!. ΑἸεχ. νοἱ. 1, ρματῖ. ἱ. Ρ. 417), ζο4. εἰ αἱ. (ΟΣ, Ὅαι. Νίς. 

ἴοπι. ἷ. Ρ. 1τοῖ9, 1562.) ςόμα δὲ] ςόμα ἐκεῖ Ατπι. Μ8. συντριδῃ] 
συντριξην 103. 

ΧΥ. Κτῆσις πλεσίων) κτισις (ομΠῸὺ πλεσίων) 103. 
σλδσίων 106. 

κτήσεις 
πόλις ὑχυρὼ] -ξ αὐτὰ 23. πολᾶς οχνρᾶι τού. εἰς 

υἱὸς ὅτε. λά ἤῃ. σοι. ᾿ 

ο9. ἅμαρτίαν) ἀμαρτια 11], τς7. 

τὰς μὴ φιλονεικᾶντας] τες μὴ αδι- 

Ὥσπερ ὕμφαξ ὀδξσι βλαξερὸν, καὶ χαπνὸς ὄμμασιν, ὅτως παρανομία τοῖς 
» ἣν . ; 

οἷα. ῥγπ πα ΑτλΌΓ. συντριξὴ δὲ ἀσεδῶν πενία] δειλιαι ἀσεξων 
248. ἀἄσεξῶὼν] αἀσϑενων 23. ΑἸεχ. 

ΧΝῚ. καρποὶ δὲ] αὶ δὲ 147. καρπὸς δὲ Οοπιρὶ. ἁμαρτίας] 
ἀμαρτιαι τού, τΌ9, 147, 157, 26ο, 20ς, 296, 207). ΑΙά. ΒαΠ]. Μ. ἱἱ, 
667. ἁμαρτίαις Οομρὶ. 

ΧΝΠΙ. Ὁδὲς δικαίας} α δικαιας 43, 68, τοό, (τό:. τηᾶτρ. οδος) 

248, 2ς2, 254, 26ο, 29ς. Οοτηβῥί. ΑἸά. ΑἸεχ, ΟΠγίοῖ. νὶ. 280. Αγ). 

Μ5. εἰ Εα. ζωης] α 103, 100. φυλάσσει] φυλαξει 147. φυλ. 

τοαιδείὰ] φυλασσει ἀκακὲς 161. Τηῦγρ. φυλάσσει Κύριος, Αγ. Μ8. 
εἰ Εα, 

ΑΙεχ. 1. ο4. (ΟΕ ν. 380. Ὑβεοάοτεῖ. ἴ], 203.} παιδεία ἀνδρῶν ἐλέγχρ 
ἐλᾶνος ἐςί. ΑἸτη. Μ5. εἰ Εά. 

ΧΝΊΙΙ. Καλύπτεσιν] καλύπτεσιν δὲ ΓΟ ιγίοίι. ι. εἶ. χείλη 

δίκαια] χειλὴ δολια τοό. χείλη ἄδικα ΑἸΙεχ. οἱ δὲ ὅτε. δὰ ἢπ, 
ςοη2.] δἰ φωὶ ργοίϑ: νιαϊράϊδα βαλε ο. Ἡϊετοη. 

τες] οἱ δὲ ἐμφεροντες 103. οἱ δὲ φέροντες 147. 
102.. 

ΧΙΧ. ἐκ ἐκφεύξῃ] οὐκ ἐχφευξεται 1Π], 1 ς). 

᾿λύθοβαρ!: λοιδοριαν 

Οὐχ ἐχφευξες 103, 

χειλέων] ρημάτων τορ, 147, 
157. ΑΙ4ά. νοήμων ἔσῃ} -ἰ- ἀνὴρ γλωσσωδὴς οὐ χατευϑυνϑησεται 
26ο. 

ΧΧ. ἤάργυρος πεπυρωμένος] ἀργύριον πεπυρωμενῳ τού,297. ἂρ- 

γυρος ἔκλεκτος Ατηι. Μ5. εἴ Ε4. Οπιηε5 Οοαΐοεβ δεῦρ. γλῶσσα 
δικαίου) φσομα δικαιοῦ 1 ς7. ἐγὶ γλῶσσα σόφου ς (οάϊοε5 δεῖ. 
ἀσεξξς]) ασεξων 1ο3,) 2532. -ἦ. 

ΧΧΙῚ. Χείλη δικαίων) χειλη ΠΡΡῚ 296. ἐπίςαται] εἐπιςανται 
109. οἱ δὲ δτο. ἦν ἤπ. οοπ.] .... ἐρερεγίτἐς ἐεῖνε οὗνϊαί πιογ:. Ἐπποὰ, 

ΧΧΙ]. ἐπὶ κεφαλὴν δικαίον] κ 23. ἐπι κεφαλῆς δίκαις 2 ς4, λόο. 
ΑΙεχ. αὕτη τλετίζει] Βαρεῖ ἱπ ομαγαέξ. πύπογε ΑἸεχυ οὐ μὴ] οὐ 
μὴν ΑΙά. ἐκέτι Απη. Μ5. εἰ Εἀ, 

ΧΧΙΠ. ᾿ἄφρων] ἀφρόνων δίαν. Οἴσοςσ. τράσσει κακὰ] τρασ- 

σοι ασεδηματα 23. φρόνησιν) -- δαλευσει δὲ αφρων Φρονιμὼ τού. 
ΧΧΊΝ. Ἐν ἀπωλείᾳ} κα ἐν 23. εν ασίδεια 296. ἐν ἀπορίᾳ ΑἸεχ, 

Ἐν ἀπωλείᾳ ἀσεβὴς] ἀπωλεία ἀσεδῶν ϑίαν. Οἰἶτο,. περιφέρεται] 
Ἢ δελεύσει δὲ ἄφρων φρονίμῳ ἰπῖογ ὕποοβ ΑΙεχ. δοπεμουοίμγ (ΑἹ. ἐμτ- 
ὀσίμγ) ὅϑγζ. Βαι- εῦτγ. 
ὉΠΟΟΒ ΑἸεχ. 

ΧΧΝ. -ἀσεβὴς] ὃ ἀσεξης 103, τοό, 147, 161, 248,2 ς4,2ς3, 2ς4, 
296. Οομρὶ. ΑΙὰ. ΑἸεχ.0 σώζεται) -Ἐ νπὸ Κυρίου 23. βιώσεται 
Ασηι. Μ38. εἰ Εά. ᾿ 

ΧΧΨΥῚ. βλαξερὸν] βλαδερος τιοό, 1 ς7. Αἴ. 
τότ, 248. 

᾿ αὐτῇ] ἄντην τος, 

παιδεία δὲ ἀνεζ. αλανᾶται] ὠνεξ. σοφία τολανῶται Ογηῖ!. 

οἱ δὲ ἐκφέρον- 

δεκτή] -' καρδία δὲ ἀσεξῶς ἐκλείψει ἰηίοτ ὦ 



ὌΝ ᾿ πο ς ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. 

β β ΚΕΦ, χ. 
Ἐγχρονίζει 27. 28. 

᾿Οχύρωμα ὁσία φύδος Κυρία, συντριδὴ δὲ τοῖς 20. 

ἐργαζομένοις χαχά. Δίκαιος εἰς τὸν αἰῶνα οὐχ ἐνδώσει, ἀσεξεῖς δὲ οὐχ οἰχήσδσι γῆν. 

χρωμένοις αὐτῆ. Φύξος Κυρίου “προςίϑησιν ἡμέρας, ἔτη δὲ ἀσεξῶν ὀλιγωθήσεται. 

διχαίοις εὐφροσύνη, ἐλσὶς δὲ ἀσεξῶν ἀπολεῖται. 

Στόμα 30.231. 

διχαίου ἀποςάζει σοφίαν, γλῶσσα δὲ ἀδίχου ἐξολεῖται.. , Χείλη ἀνδρῶν διχαίων ἀποςάζει χάρι- 32. 

ον ἡ τᾶρ, εύμα δὲ ἄσεξῶν ἀποςρέφεται. 
ΚΕΦ. 

ΧΙ. 

ΖΥτοὶ δόλιοι βδὲ ἔλυγμα ἐγώχιτον Κυρίου, ράϑμιον δὲ δ χαιον δεχτὸν αὐτῷ. Οὖὗ ἐὰν εἰσέλθη τ. 2. 
οὕδρις, ἐ ἐχεῖ χαὶ ἀτιμία' όμα δὲ ταπεινῶν μελετᾷ σοφίαν. ᾿Αποϑανὼν δίχαιος ἔλιπε μετάμελον, 3. 

τ α πρόχειρος δὲ ὙΠ ΈΤΑΙ χαὶ ἐπίχαρτος ἀσεξῶν ἀπώλεια. Δικαιοσύνη ἀμώμες ὀρϑοτομεῖ ὁδὰς, ἄσέ-. ς. 

τὰ δεια δὲ περιπίπτει ἀδιχίᾳ. Δικαιοσύνη ᾿ἀνδρῶν ὀρθῶν ὁ ῥύεται αὐτὰς, τῇ δὲ ἀπωλείᾳ αὐτῶν ἁἀλί- 6. 
σχονται παράνομοι. Τελευτήσαντος ἀνδρὸς δικαίε, ὅχ ὀλλυται ἐλπὶς, τὸ δὲ καύχημα τῶν ἄσε- 7. 

δὲ ἀσιξῶν ϑίαν. Οἶἶτος.᾿ 

σαγὶς πολίταις, αἴσϑησις δὲ διχαίων εὕοδος. 

δὲ ἀσεΐξων χατεσχάφη.͵ 

4Φ 

χχυ πὶ Φέζες Κυρῇ! --- Θει : 201. ἔτη δὲ ἀσεδῶν) πράξεις 
ὀλιγωθήσεται] ολιγωθησονται 103) τού, 

τὸ9. ΑἰΔ. δῖαν. Οἴτορ. 
.ΧΧΝΊΤΙΙ. Τοζυπι οοιπια ἀθεῖξ το2. δὲικαίοις] δικαίων τού. 

ἐλπὶς δὲ ἀσεδων) ἐλπὶς δικαίων Ατην. Μϑ. εἰ Εὦ, ἀπολεῖται] ολ- 
λυται 111, 43, 68, τοό, 100, 147, 157» 161, 252, 253, 254) 2ύο, 203) 
“96, 297. Οοτρὶί. ΑἸά. 

ΧΧΙΧ. φόρος Κυρίου] ὁδὸς Κυρίου ΑΙεχ." 
ΧΧΧ. εἰς τὸν αἰῶνα] κα εἰς 23, 1:7. 252, 253, 260, 396. μαδεῖ 

εἰς ἰὴ Ἄβασαξξ. ταΐποσο ΑἸεχ. ἀσεβεῖς δὲ] ασεδης δὲ 2907. ἐκ οἰκή- 

σεσι} οὐ κατοικεσι 26α. οὐκ οἰκήσει 29). Ὑῆν] -[ τῶν ζωντων 

207. 
ΧΧΧΊ. Στόμα δικαίου ξομα δὲ δικαιου 2ο6. ςόμα ϑὲ δικαίων 

ΟἸεπι. ΑΙοχ. Ρ. 470. εἴ Ροηΐξ ροίξ ἐξολεῖται. Ἰησα ἱπροὶπεροπεὶς 

ΗΑ. ἀποςαζει] μελετήσει Οξεπ. Ἷ, Ὡς. ἀποράξει ΟἸεπι. 
ἈΙΕχ. Ρ. 344. »ιεάϊἐαόίνεν ἘΠΙΆτ. γλῶσσα δὲ ἀδίκου) γλῶσσα μὲν 
ἀδίκων ΟἸεπ). ΑΙεχ. Ρ.. 470. ἀδίκου] ἀδικος τοό. ἐξζολεῖται] ολει- 
ται 260. 

ΧΧΧΙΠ. ἀνδρῶν δικαίων] ανδρος δικαιου ἃ ς3, 496. ἀποραζει] 
ἐπιγᾶται 23,252. ΑΙεχ. ΝΗ ἀποςρέφεται) κατασκαφήσεται 23. χατα- 
φρέφεται 103.) τού, 109, 147) 1479 (τότ. ΠλΆτΡ.) 252) 23, 207. 

1. Ζυγοὶ δόλιοι] ζυγος δολιοτητος τος. βδέλυγμα] - εἐξὶν 1ο0. 
εάϑμιον δὲ] σαϑμον δὲ 23. 

9. ἐν 
Ι1. καὶ ὠτιμία] κα καὶ 147.. ταπεινῶν] σοφὼν 2ξ2. 

σοφίαν] -ἰ- τελειοτὴς εὐϑείων οδηγήσει αὐτες, καὶ ᾿υποσκελισμος αϑε- 
ταντῶν προνομεύσει αντας" οὐκ ὠφελήσει ὑπαρχοντὰ ἔν ἡμερα ϑυμε" δὲ- 

, καιοσυνὴ δὲ ρνεται ἐκ ϑανατε. 100 δς 23. -Ἐ- ελάεπι, πἰἢ ρυσεταῖι, 103, 
296. -Ἐ ἐλάεπι, εἰῆ απὸ ϑανατου, {60 ας 252. -{- τελείοτης εὐϑειων 
οδηγησει αὐτες" οὐχ ὠφελήσει υπαρχοντα εν ἡμερώ ϑυμα" δικαιοσυνὴ δὲ 
ρύσεται ἀπὸ Μ“ανατε. 68. -Ἐ τελοιοτῆς εὐϑεων οδηγησει αὐτες" οὐχ 
ὠφελήσει ὑπαρχοντα ἐν ἡμέρᾳ ϑύυμου" δικαιοσυνὴ δὲ ρυεται εκ ϑανατε. 
τού. - εδἄεῃν, πΠἰΠ ἀπὸ ϑανατου, 297. “Ἔ τελϑοτῆς εὐϑεων οδηγη- 

σει αὐτὰς, Χχαι ὑποσχελισμος αϑετεντων. προνομευσεῖ αυτες" οὐκ ὠφελη- 

σει νπαρχοντὰ ἐν ἡμέρα ϑυμα" δικαιοσυνη δὲ ρυεται ἀπο ϑανατξ. 167. 
-«Ἔ ελάεπ ἔεγε Απη. Μ9. εἰ Εἀά. -ἢ τελειότης εὐϑείων οδηγησει αυτες" 

χαι ὑποσχελισμος αϑετεντων Ὡρονομευσει αὐτδςρ οὐχ ὠφελήσει νπαρ- 

χοντὰ ἐν ἥμερα ϑύυμου, καὶ δικαιοσυνη (σοττ. δικαιοσυνὴ δὲ) ρυσεται 
απο ϑανατοῦυ (ςοῖτ. ἐκ ϑανατε). οὔ πῇ ̓ς ἰπ πιᾶγρ. 16:1. - τελεοτῆς 
εὐϑείων οδηγησει αὐτὲς καὶ ὑπόσχολισμος (ῇς) αϑετεντὼν τσρονομεὺσι 
αυτες, οὐχ ὠφελήσει υπαρχοντα ἐν ἡμερα ϑυμου" δικαιοσυνὴ δὲ ρυσεται 
ἐκ ϑανατου 23. - -" τελειίοτὴς εὐυϑειων οδηγησει αὐτες" καὶ ὑποσχε- 

λισμος αϑεταντων τρονομευσει αὐτες" οὐκ ὠφελῆσες υὑπαρχοντα ἐν 
ἡμέρα ϑυμε' καὶ δικαιοσυνὴ ρυσεται ἀπὸ ϑανατε (248. ΑΪεχ. Ὁ 5.) 
254. Οοπιρί. -Ἐ εδάεπ), πἰἢ δικαιοσυνη δὲ, “6ο. ἔς. δὰ ἤῃ. ςοπι.} τοιςὸς δὲ ἥρηται τῦνοῇ κρύπτειν πράγματα. ΟἸει;., 

111. ᾿Αποϑανὼν δες. υἵχυς δά ἔπ. ςοτη.} Βαθεῖ ἱπίεσ Ὡποοὸς Αἰοχ ΑἷΪεχ. Ρ. 46:. 
ἔλιπε ἐλοιπε 1το3. Αἰεχ. ἔλιπε μετάμελον] γεἰίπφιεε ρωπιίϊσμλίαπι: ΧΙΝ. ᾿ὕπάρχει 15] υπαρχων 103. αἰπτεσιν} εαάτπι Ἡϊετοη. 

Ψεῖ. 1,1. εχ ΜΜ5. 5. σσεγηι. γχαὶ ἐπίχαρτος} εἰ ἐμ εαὐϊ]ὶς Νὶ' βῖ. [,ἱ. 

δεκτὸν αὐτῷ] δεκτον τσαρ᾿ αὐτω 2ς4, 

μελετᾷ 

δῶν ὅ ὄλλυται. Δίχαιος ἐχ ϑήρας ἐχδύνει, ἀντ᾽ αὐτῇ δὲ παραδίδοται ὁ ἀσεξής. Ἔν ςόματι ἀσεξῶν 8.9. 

Ἔν ἀγανοῖς δικαίων κατώρϑωσε πόλις, ςόμασι το. 

υδὶ ὥρτα. καὶ ὀνομαςὴ δίαν. Οὗτος. ἀπώλεια] -Ἐ τελειοτης εὐϑεων 
οϑηγησει αντες, και υποσχελισμος αϑεταντων προνομευσέι αὐτας" οὐχ 
ὠφελῆσει ὑπάρχοντα ἐν ἡμέρα ϑυμδ᾽" δικαιοσυνὴ δὲ ρυεται ἀπὸ ϑανατε 
το9. “Ἢ εδάεῃ,, "1 υπαρχοντας, 14). “Ἐ εδάειῃ, οὐπ| εὐϑείων ΡιῸ 
εὐϑέων εἰ ῥύσεται ῥτο ῥύεται, ΑΙά. -Ἐ εδάεπι, οὔυπὶ ὕπαρξις ρτο ὑπάρ- 
χόοντα, ϑίαν. Οἰΐγορ. 

Ψ. Δικαιοσύνη] -[- δὲ 147. 

τότ, 248, 2:3,) 26ο. (οπιρί. ΑἸά., Αττη. Μ8. εἰ Ἐά. δϊδν. Οἴτορ. 
ὄρϑοτομεῖ.} ορϑοτομῆσει τοό. ὁδὲς]} -ἰ- αὐτὰ τοό. ἀσέβεια δὲ] ρτα- 
ταῖεῖ, τὰ δὲ σπλαγχνα τῶν ἀσεξων ἀνελεημονα 1οό. κα δὲ 2:4. ἄσε- 
ξείᾳ δὲ (ἢ) 46ο, 2ος, 4οό, 297.; ἀσεδεία--- ἀδικίᾳ} καὶ εἰς αἰσέ- 
δειαν περιπίπτει ἀδικία ΑΥτη. Ἑά. ἀϑικίᾳ] ἀδίκοις 23. 

22, 260, 2οζ. 

ΝἹ. Δικαιοσύνη] - δὲ τοό, ΕἼ Ει ᾿, ῥύεται αὐτὰς] ρυσεται αὐτὰς 

68, 1ο3, τοό, 1ς7,), 16, 248, 26ο, 296, 207. Οοτηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. τῇ 
᾿  ηῤεονηι τῇ δὲ ἀσεξεια 43, τοῦ, 1ο9, 147, 157, 252, 29 45, 297. 

ν. Οἴτον. τὴ δὲ αξελια 68, το3, (161. πιᾶτρ. ασεδεια) 2 ς 4) 26ο, 
ἐκ Οοπιρί. ΑΙά, ΑΙεχ. ἄς ἔεγε πῃ. Μϑ. εἰ Εά. αὐτῶν] ᾳ 68. 
(τότ. πιᾶγρ. δάϊοτίρι.) (οπιρὶ. ΑἸ4. Αἰεχ. δῖαν. Οὗἶτοζ. εχυτῶν 147, 
157. 

ΥΙΙ. Τιλευτήσαντος--ἐλπὶς] τελευτήσαντος γὰρ καὶ ζῶντος ἄ»- 

δρὸς ἄγαϑηε οὐκ ἀπόλλυται ἐλπίς. ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ. 472. ἢ οὖν ὅλλυ- 
ται] εκ ὠλυται ((ο) 193. τὸ δὲ καύχημα τῶν ἀσεξῶν] καὶ ωροσ- 

ϑοχία τοῖς τρολυμερίμνοις Αττη. Ἐκ. ΠλλγΕ. 
ΨΙΠ|. ἐκϑύνει] ἐκδυνη τς). ϑύνει ΑἸΙεχκ. ὁ ἀσεξής} α ὁ “3, 147, 

252, 207. “Ἐ νόμος δὲ ἀσεξὴς ἀφανισϑήσεται. δῖαν. Οἴτορ. 
᾿ ΙΧ, Ἐν ςόματι] ἐν ςομᾶσι 2.4. ἀσεξὼν) παρανομων 103, τού, 
(2 ς2. πιᾶγρ.) 2.3. παγὶς πολίταις] σαγίδες τοῖς τυλησίον Απ. 
Μ9. 

Χ, κατώρϑωσε] κατωρϑώσαι (οοττ. 80 αἱ. τι. κατωρϑωται) 296. 
πόλις] πολεις' καὶ ἐν ἀπώλεια ἀσεδων αγαλλιαμα" εν ευλογειῶ εὐϑειων 
υψωϑησεται πολεὶς (ἄς, Ὁ 3Κ) 22. -Ἑ και ἐν ἀπωλεια ἀσεξων αγαλ- 

λιαμα" ἐν εὐλογια εὐϑείων νψωσεται πολις 68. -[- εδάεπι ἔστε Αττῃ. 
Μ5. εἰ Ἑά. 82ν. Οἶτος. Ἐ χάι εν απωλεια ἀσεξων ἀγαλλιαμα, 
ἐν εὐλογίαις εὐϑείων υψωθησέται πολις 1ο3, 296. -[- ελάεῃ), πἰΗ͂ εν 
εὐλογία εὐϑέων, τού. (οπΊρ!. -Ἐ ελάεπι, ἢ ἐν εὐλογία, (τότ, 248, 
2:2. ΑΙεχ. (00 3) ςόο. Αἰά. - ελάεπι, ἤπε ἐν ἱξουπάο, 2:3. κωὶ 
ἐν ἀπωλεια, ἀσεξων αγαλλιαμα εν εὐλογία εὐϑείὼν υὑψωθησεται ττολις 
244. “Ἔ καὶ ἐν ἀπωλεια ασεξων αγαλλιαμα:" εν εὐλογία εὐϑεων υψω- 

ϑησεται πολις 20.) 20). ρόμασι δὲ] ςομα δὲ2ος. κατεσκάφη) 
κατασκαφησεται 681 1το3, τού, 4 ς2, 299. Οοπιρί. Ατη]. Μϑ. 

ΧΙ]. πολίτας] τὰς σλησίον (ΟΕ, νετ. 9.) Ατπι. Μ5. ἐνδεῆς] ἐν- 
ϑεεις το3. ἡσυχίαν ἄγει} ἡσυχίαν ἀγαπᾷ Ατηι, Μϑ. εἰ Εδ.᾿ 

ΧΙΠΙ, ἄποχαλ. βελὰς} γευεία! [ξεγεία ὅγτ. Βα -Ἠεῦγ. . πιςὸς δὲ 

ὥσπερ φύλλα] ὠσπερ φυλλον 252, 2Ζόθ. σωτηρία δὲ ὅτε. δὰ ἢη. 

ἀμώμες} ἀμωμε 68, 103, τού, 147, 

. Μυχτηρίζει “ολίτας ἐνδεὴς φρενῶν, ἄγὴρ δὲ φρόνιμος ἡσυχίαν ἄγει. [2. 
᾿Ανὴρ δίγλωσσος ἀποχαλύπτει βελὰς ἐν συνευδεῦς σπιςὸς δὲ “νοῦ χρύπτει πράγματα. οἷς μὴ τ 3.14. 

ὑπάρχει χυξέρνησις, πίΐπτεσιν ὥσπερ φύλλα, σωτηρία δὲ ὑπάρχει ἐν πολλῇ βελῇ. Πονηρὸς 15. 

᾿αϑικος ᾿ 
1το3,) τού, 296, 297. εἰς ἀμαρτιαν πο ἁμαρτιῶ 1475) 157. ἄνομος Ὁ ΨΩ 



ΚΕΦ. ΧΙ. 
ι6. χάχοποιεῖ ὁτᾶν συμμίξη διχαίῳ, μισεῖ δὲ ἦ ἦχον ἀσφαλείας. 

17. 

18. 19. 

30. 

21. 

, χἄλλος. 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. 

ϑρόγος δὲ ἀτιμίας γυνὴ μισδσα δίχαια" πσλότε ὀχνηροὶ ἐνδεεῖς γίνονται, οἱ δὲ ἀνδρεῖοι ἐρείδονται 
} δὼ κ“" » “Ὁ ν. “ΣΝ 5. » ϑ ΄ “ 2. »ὸ κῷ ε 5 ΄ 

λδτῳ. Τη ψυχῆ αὑτὰ ἀγαθὸν σοίει αγὴρ ἐλεήμων, ἐξολλύει δὲ αὐτῷ σωμὰ ο ἀνελεήμων. 

᾿Ασεξὴς ποιεῖ ἔργα ἄδιχα, σπέρμα δὲ διχαίων μισϑὸς ἀληϑείας. Υἱὸς δίχαιος γεγνᾶται εἰς 
ζωὴν, διωγμὸς δὲ ἀσεξξβς εἰς θάνατον. Βδέλυγμα Κυρίῳ διεςραμμέναι ὁδοὶ, πσροσδεχεοὶ δὲ αὐτῷ 

᾽΄᾿. “μ᾿. 3 »“᾿΄ ἐφ κ ο 2 “Ὁ -, ρ9 ΕἼ ν. » 3 3 ΄ ΜΝ ε ἈΝ ᾽’ 
πάντες ἄμωμοι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν. Χειρὶ χεῖρας ἐμδαλὼν ἀδίκως ἀχ ἀτιμώρητος ἕςαι, ὁ δὲ σπεί--. 

ρων διχαιοσύνην λήψεται μισϑὸν πτιςόν. 

ἅπλῃ, ἀγὴρ δὲ ϑυμώδης οὐχ εὐσχήμων. 

λογία δὲ εἰς χεφαλὴν τὰ μεταδιδόντος. 
δὲ χἀχὰ χαταλήψεται αὐτόν. 

μενος διχαίων ὅτος ἀνατελεῖ. 

Ψ 2 ἡ) 3 :νΝν ἐεκἐἣ Γ Ν ’ 

Ὥσπερ ἐνώτιον ἐν ριγὶ υος, ὅτως γυγαιχι χαχοῴρονι 

᾿Εσιδνυμία δικαίων ππᾶσα ἀγαδὴ, ἐλπὶς δὲ ἀσεξων ἀπολεῖται. 
ἀμ. ποιλείονα “πποιᾶσιν" εἰσὶ δὲ χαὶ οἱ συνάγοντες ἐλαττονδνταί. 

λεύσει δὲ ἄφρων φρονίμῳ. Ἔχ χαρπϑ διχαιοσύγης φύεται δένδρον “πὰ ἀφαιρᾶνται δὲ ἄωροι ψυ- 

χαὶ παρανόμων. Εἰ ὁ μὲν δίχαιος μόλις σώζεται, ὁ ἀσεδὴς χαὶ ἁμαρτωλὸς πδ φανεῖται; 

Ο ΑΓΆΑΠΩΝ κχαιδείαν, ἀγαπᾷ αἴσϑησιν' ὁ δὲ μισῶν ἐλέγχες, ἄφρων. Κρείσσων ὁ εὑρὼν χά- 
ριν αρὰ Κυρίῳ, ἀνὴρ ὃξ «παράνομος «σαρασιωπηϑήσεται. Οὐ χατορϑώσει ἄνϑρωπος ἐξ ἀγόμδ, 

δοδα } κδὲ ΕΞ ΤΟΙΣ ἐοη βία, “ᾷαχίνα ἐΠ (αἷμς. Ἡϊοτοη. ὑπάρ- 

ΧΙ! 3 “Ἵ νπαρχον 163. ἐν πολλῇ βελῇ] εν βελη τσολλη τοῦ. 
ΧΥ. ὅταν συμμίζη)] οταν συμμεξει 103» 1909. δικαίῳ) δικαίωμα 

τού, 26ο, 2ος. Ῥισεπιῖι. τὼ 109, 147, 297. ἀσφαλείας] ασφαλεια 

244. 
ΧΥῚ. Γυνὴ εὐχάριρο;] γυνὴ εὐχρηῆςος (26ο. ςοἴτ.) 29ς, 497. ΑἸά, 

ὀκνηροὶ] οἱ εζδί. ἃ ργϊπιᾶ τὰ. εἰ {υρτγαίοτρί. οἐς 1023. τλέτῳ] ὧλε- 
18 23. 

ΧΥΠῚ;. ἀγαϑὺν ποιεῖ} ἀγαϑόποιει 4όο, 29ος. ἀνὴρ ἐλεήμων] 
ἀνὴρ ἀνελεήμων (οοττ. δ εδὰοπι πι.} τοό, ἐξολλύεε δὲ] εἐξολλυσει δὲ 
43, 147, 2:54. 26ο, 2ος. ΑΙά. ἐξολλύει δὲ δες. δὰ ἔπ. οοπ).} α τού. 
αὐτὰ σῶμα] το ἑαυτὰ σωμῶ 23. 103) 147, 157, 253. εαυτὰ σωμὰ 
10ο9φ. ὃ ἀνελεήμων] ἀνὴρ ἀνελεήμων 23. 

ΧΥΠΠ. μισϑὸς ἀληθείας) μῖσος ἀδικίας 260. μισϑος αληϑης͵ 

207. 
ΧΙΧ. Υἱὸς δίκαιος} υἱος σοῷος τού. 

ΧΧ. Βδέλυγμα---ὁδοὶ]} ήισιι Ἰορείπμς πρπάα εογάα ; ΑΔΟΙ, ΔΡ. 

Ῥαδυϊη. Βδέλυγμα Κυρίῳ) βϑδελυγμα Κυριου 23, 103, 253. διε- 

ςραμμέναι ὁδο!} ττ. 23, 68, ιοό, 2ξ2,.26ο, 395, 307. προσδεκτοὶ 
δὲ χε. δὰ ἄη. οοι.} καρδίαν ἃ ἄγίαν ζητεῖ Κύριος, Ἰαςοῦ. ΝΊΠΡ. δεττη. 
ἈΑσιπεηο- δῖ. ρ. 29. ἄμωμοι ὅς. δὰ ἔπ. σοπ).] ἱμεεαοκίαεὶ, Αποῃ. 

ἃΡ. Ραυϊθ. ἐν ταῖς ὁδοῖς) ἐν οδω 23, 68, τού, 2ς2, 26ο, 2ος. 
Οοπιρὶ. ΑἸὰ. ΑἸεχοα α 1ορ, 1479. 157. αὐτῶν] α 23, 68, τοό, τορ, 
147. 157, 2.2, 26ο, 290ς. (οπρί. ΔΙά. μαρεῖ ἰηἴεγ ὕυηοοβ ΑΪεχ. 

ΧΧΙ. ἐμξαλὼν) συμξαλλων 161. τιᾶτρ. ἀδίκως}  26ο. ἄδι- 

κος ΑΙεχ. ἔςαι] -Ἐ κακὼν 23», 68, 103, 252, 553. 294,29. Οοιηρὶ. 
ΑΙἸά. ργαπιῖτῖ. κακὼν 207. δικαιοσύνην] σπέρμα ϑίαν. Οἰἶτορ. 

λήψ. μισϑὸν πιρὸν] ἐργάζεται τοῖςιν. ΟἸεπι. ΑΙεχ: Ρ. 374. πτιςόν} 
σιςων 68, 206. Οὐοπρὶ. Αἰεχ. 

ΧΧΊΙ]. Ὥσπερ ἐνώτιον] -- χρυσὰν 2 3, 68, τού, 1τορ, 1ς),16:, 248, 
᾿ς 482, 254) 260, 29ς, 297). Οοπρί. ΑΙά. (ΑΙεχ. Ὁ Χ ἰπ οἶδ. πιίῃ.) 

Οοηῖι. Αροῖ. 110. 1. ς. 8. Απτῃ. Μ5. εἰ Εὰ. α ἐνώτιον (Ἰπλγρ. Βδθεῖ 
ἐνώτιον χρυσ. ἃ τη. τες.) 14). ἐν ῥινὶ] γαρ ἔν ρίνι 14). μβινὶ ὑὸς] 
φρϑενοια χιριδιου (τιλγρ.. 80. 4]. πι.) τού. 

ΧΧΙΠ. δικαίων] δικαιε τού, 4ος. 
δῶν] ασεδας τς7. 

ΧΧΙΝ. τσλείονα] οἱ σλιονα (Πς) 22. ργατηϊπ. οἱ 68, 22, 2 54, 
46ο, 297. ΑἸά. ΟἸεπι. ΑΙεχ. ρ. 374. (ΟΥ. 2)ς, εἴ ς37.} ργβυγῖ. καὶ 
τού. Αστῃ. Μϑ. εἰ ἙΕά. εἰσὶ δὲ---συνάγοντες} καὶ εἰσὶν οὗ ἐν ἀδικίᾳ 
συνώγεσι Ατπι. Εά. εἰ ἢς ἔετε Αγπ). Μ8. καὶ οἱ συνάγοντες] -ἰ- τᾶ 

ἐλπὶς δὲ] α δὲ Ιο2. ἀσε- 

᾿ αλλοτρια 68, τοό, 1ο9, 147. 2529 254. 260, 297. ΑἸά, (ΑἸεχ. Ὁ Χ 
᾿ 1 οδαγδές. τηϊποσο.) ϑ8.αν. Οἴἶγορς. “Ἐ αλλοτρια 2ος, 296. ἐλατ- 

τονῆντα!} Ῥταοταϊτῖ. οὗ 23, 68, τοό, τος, 2ς2, 2 4, 460, 295, 2οὔ, 297. 
ΑΔ. οἱ ἐλατῆενται 147. εἐλατΐενται 1.7. ργαπύτι, καὶ Απη. Μ8, 
εἰ Εὰ. 

γοι. 1]. 

Ἰη. τότ. 

᾿ ΧΧΥΙΙΙ. ἐπὶ πλότῳ] - ἑαυτὰ 23, 68, 2ς2. Ο(οπιρί. (ΑἸεχ. Ὁ. 

ται δένδρον ζωὴς} δενδρον ζωης φυεται 53. 

ΧΧΥ. Ψυχὴ εὐλογεμένη] ψυχὴ ευλογημινη 23,1 ς). Οοπιρὶ: 
Οοηβίς. Αροίδξ 118. 11. ς. 3ς. ψνχὴ ηὐλογημένη Αἰεχ.. οὐκ εὐσχή- 
᾿μων) αἰσχρὸς ἐςὶ μορφῇ Ατπι. Ἐα. 

ΧΧΥῚ. Ὁ συνέχων] ὁ ὁ συναγων 103,23, 2ζ4.. Ὁ συνέχων--- 
ἔϑγεσιν] ὃ τιμιβλκῶν σῖτον δημοκατάρατος Βαδὶ. Μ. ἰϊ. «6. ὑπολεί- 
ποιτο] υπολιποιτο το9, 26ο, 294) 207. ΑΙά, αὐτὸν] αυτων τοξ. 
τοῖς ἴϑνεσιν] - ὁ τιμιελκὼν σιτον δημοκαταρᾶτος 23) τότ, (2 ς2. 

τοᾶῦρ. λαοκαταρατος οτηηΐα Ὁ »() Ο γίοίε, ἴ, )γο6. -Ἐ- εδάεπι, πἰῆ 
ἐπικατάρατος, τού, Ατ. Μ8. εἰ Ἑ4. τοῖς ἀεϊεἴυπι 14). εὐλογία 
δὲ] εὐλογία δὲ ἹΚυρίου ϑ8ϊδν. Οἴτορ. ἄς, ὕπε δὲ, Ατπη. Ἐά. εὐλογία 
δὲ ἄς. δά ἢπ. οοπ).] οτι μικλκχῶν ((ο). σιτον ἐπικατάρατος 68. εαρ- 
ἐσπ ἀπποπάπε πεαϊοα ἔμ: ἱπ ρἱεδε 6; δεκεά ῖο ἄμέον 67: φμὶ ραγεϊεὶς 
236:. ̓ Ααιδν. 

ΧΧΥΙ͂Ι. τ δος]. ἐχτενομενος 43. ζητεῖ) “Ἑ δε ἴαρτὰ 
καταλήψεται] Ργδεπηἶΐτε. κακὸν ϑίαν. Οἰξος. 

Χ ἴῃ ομαγαέξ, ποΐπογε.) δῖαν. Οἷἶγορ. “αὐτὰ 103, 2ς3, Δ6ο, 2ος. 
ὅτος πσεῖται] ἁτως τεσειτῶι τοό. δικαίων) δικαίω 68. ειρηνης 
2Δόο. τος ἀνατελεῖ } α ὅτὸς 23) 68, 103, τού, 2ς2, 253, 297. 
Οοπιρὶ. Απτη. Μϑ8. εἰ Εά. μδθεῖ ὅτος ἱπῖες ὕποος ΑἸεχ. 

ΧΧΙΧ. κληρονομήσει] κληρονομεε τοό. ἄνεμον) ἄνέμες 43, 68, 
τού, τότ, 2ς8, 254, 4Ζ6ο, 29ς, 297. Οοηρὶ. Οτίρει. 1. 9. δαλεύ- 
σει δὲ] δαλενει δὲ 4ος. Μεγ ει ἐπὲνε Αταδσ. δελεύσει δὲ ἄφρων αφ- 
ρων δὲ δαλευσει 297. ᾿" 

ΧΧΧ. Ἐκ καρπὰ] Ἔ δὲ232. φύεται] φυλασσεται το3. φύ- 
ϑίνδρον) Ζυλον “6ο. 

ἀφαιρᾶνται δὲ] ἀναιρενται δὲ τορ, 147, 157. ΑΙά, ἄωροι ψυχαὶ] 
ἄωροι υἱοὶ Ἄγ, Εά. 

ΧΧΧΙ. Εἰ ὁ μὲν δίκαιος] καὶ ες ὁ δικαιος τόδ. μόλις σώξ. ] 
ϑγγ. οὐκ υἱοὶ! ΟΥ. οἱκ γεάειηβέκε οΥ Βεαι-Ηεῦτ. ὁ ἀσεβδὴς] ὁ δε 

ασεξης 22. ὁ ἀσεβὴς καὶ ὃ ἁμαρτωλὸς] ὁ ὁ ἀμοιρτωλος καὶ ἀσεβδης 206. 
πὸ φανεῖται) σὰ φανηται τιο1. τὸῦ εὐρεϑήσεται ]αοοῦ. ΝΙΔΌ, 1. οἷξ. 
Ρ. 344. 

Ι, ἀγαπᾷ αἴσϑησιν] ἀγαπηϑησεται (μὰς οηΐη) τοίεγεηάυσι νἱάε. 
τυγ) 161. τηᾶγρ. ἀγάπα συνεσιν (εχ (017.) 29). μισῶν ἐλέγχους] 
οἱἦϊ᾽ ἀγρωεπίεπι (ε Ν εἰ. 1ϊ. εχ Μ8. ΕἸοτίαο. ἄφρων] -{- ἐρί Οἰιγ- 
(οἵξ. 111, 116. 

11. Κρείσσων] κρεισσον 103. Οοπιρί. ὁ εὑρὼν} ὁ ευρισκων 100, 
147, 157..Α1Δ. παρὰ Κυρίῳ) παρα Κυρια Θεα 43, 252. παρα 
Κυρια τε Θεὲ; 68. ΑΔ, παρὰ Κυριπ 103, 248, 2ς3, 49ος. «Ἐ ἢ ὁ τι- 

μώμενος ἐν ἀνοῖς τιορ. παρα Θεὼ τ6ε. πιᾶγρ. τσαράνομος φρονιμος 
161. τΉΔΓΡ. 

11. Οὐ κατορϑώσει) : ὶ κατορϑωση Ιόι. τῶν δικαίων) τῶν ἀσε- 

δων τορ. (τότ. πιᾶγγ.)} ἐκ ἐξαρϑήσονται] ἐν οχυρωμᾶσιν 161. πιᾶγς. 
ςΜ 

Γυνὴ εὐχάριςος ἐγείρει ἀνδοὶ δόξαν, 

β Ὑυχὴ ̓εὐλογεμένη πᾶσα 
Ὁ συνέχων σῖτον ὑπολείποιτο αὐτὸν τοῖς ἔϑνεσιν, εὖ- “᾿ 

Τεχταινόμενος ἀγαϑὰ ζητεῖ χάριν ἀγαθὴν, ἐχζητᾶντα. 
“Ὁ σπεχοισϑὼς ἐπὶ πτολότῳ ὅτος πεσεῖται, ὁ δὲ ἄντιλαμδανό- 

Ὁ μὴ συμπεριφερόμενος᾽ τῷ ἑαυτξ οἴχῳ χληρονομήσει ἄνεμον, 'δου- 

Εἰσὶν, οἱ τὰ ἴδια στεί- Σ΄ 

αι 



| ᾿ τοῦ, (τότ. 2:2. ππᾶσρ.) ΑἸά.. 
᾿ μᾶσι] εν οχυρωματι 147. 

“πεσεῖται τότ, 248. ΟΟΠΙΡΙ. 
᾿ 147, 252. Αἴεχ.. 
᾿λιίσϑάνει δὲ 23, ὅ8, ὁ ς2. 

-- 

λεῖα] ἐπιεικης καὶ Ἔκ ζλεγο τότ. πιᾶγρ. 

λεήμονα. 

δὰ π. οοι,. βελαὶ δὲ ἀσεδῶν δόλιαι δῖλν. Οἴτζορ. 

εὐϑέων 68, τοό, 2ος. 
ϑίαν. Οἰΐτορ. 

283, 244, 206. Οοπλρ]. ΑἸεχ. 
χηδγσ. ἄνελεήμονα) βκ ἐλεημονα 206. 

᾿ματαιότητα ἰμπλησϑήσεται. ταινίας. Απῇ.Μ. εἰ Εά. 
᾿Έ καὶ ἀναλγητος τῦρ. 
᾿ οοττ. Ὁ εἷ. τ.) χοό. 
᾿Πομιδες γεϊϊαφμει φοπιμηιεὶίαπα. Ψεῖ. 1,Δὲ. εχ Μ5. 5. Θεγηι. 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ͂. 

αἱ δὲ ῥίζαι τῶν δικαίων οὐχ ἐξαρϑήσονται. 

ξύλῳ δ ὅτὼως ἄνδρα ἀπόλλυσι γυνὴ χακοποιός.. 

ἀσεξεῖς δόλξς. 

ἀφανίζεται, ὀἶχοι δὲ δικαίων πταραμένεσι. Στόμα σύνετϑ ἐγχωμιάξεται ὑπὸ ἀνδρὸς, νωϑροχάρ-- 
διος δὲ μυχτηρίζεται. Ἱρείσσων ἀνὴρ ἐν ἀτιμίᾳ δαλεύων ἑαυτῷ, ἢ τιμὴν ἑαυτῷ περιτιδϑεὶς, χαὶ 

᾿ νι αροιὺ. : “᾽. 8 : ΟΞ ΣΩ ν δὰ ΄ “ὦς« ΝΣ “ 3 
προσδεόμενος ἄρτε. Δίχαιος οἰχτείρει ψυχᾶς χτηνὼν αὖὐτϑ, τὰ δὲ σπλάγχνα τῶν ἀσεξων ἄνγε-- 

ε 3 ἈΝ ε δος ἰδὲ 3. 82 ΜΝ ε ΄ ΄ 3 ρ 
Ο ἐργαζόμενος ᾿ τὴν ἑαυτὰ δγῆν; ἐμπλησθήσεται ἄρτων, οἱ δὲ διώχοντες μάταια, ἐνδεεῖς 

᾿ φρενῶν" ὃς ἐξὶν ἡδὺς ἐν οἴνων διατριδαῖς, ἐν τοῖς ἑαυτξ᾿ ὀχυρώμασι καταλείψει ἀτιμίαν. 

, ται: ἀσεξῶν κακαὶ, αἱ δὲ ῥίζαι τῶν εὐσεδῶν ἐν ὀχυρώμασι. 
εἰς παγίδας ἁμαρτωλὸς, ἐχφεύγει δὲ ἐξ αὐτῶν δίχαιος" ὁ βλέπων λεῖα ἐλεησϑήσεται, ὁ δὲ συναν-- 

ς ᾽ δ ͵ Ὧν ΄.- ᾿ 93 Ν ,΄. Ν ρ. Απὸ χαρπὼν φόματος ψυχὴ ἀνδρὸς τολησϑήσεται ἀγαθῶν, 
ες, 5 ΄ 2 ν}» Ὁ» » » ν.Ὁ 2 Ἕ "ἈΝ Οδοὶ ὠφρόνων ὀρϑαὶ ἐγώπιον αὐτῶν, εἰσαχὅει δὲ 

ΓΑφρων αὐϑημερὸν ἐξαγγέλλει ὀργὴν αὐτὰ, χρύπτει δὲ τὴν ἑαυτξ΄ ἀτιμίαν 
᾿Επσιδειχνυμέγην πτίξιν ἀπαγγέλλει δίχαιος, ὁ δὲ μάρτυς τῶν ἀδίχων δόλιος. 

Εἰσὶν οἱ λέγοντες τιτρώσχουσι μάχαιραι" γλῶσσαι δὲ σοφὼν ἰώνται. Χείλη ἀληθινὰ χατορϑοῖ 

μαρτυρίαν, μάρτυς δὲ ταχὺς γλῶσσαν ἔχει ἄδιχον. 

τῶν ἐν σσύλαις ἐχϑλίψει Ψυχάς. 
3 ΄ » Ἂς ὡς: ΄ 9 “Ὁ [4 ἢ 9 νὍ0 

ἀνταπόδομα δὲ χειλέων αὐτῇ δοϑήσεται αὐτῷ. 
; ,. 3 ᾿ 

συμξελίας σοφός. 
ἀνὴρ “σανϑργος. 

βαλόμενοι εἰρήνην εὐφρανϑήσονται. 

χερῶς, δόλιοι δὲ ἔσονται ἐν προνομῇ. 
δὲ ἀγαϑὴ εὐφραίνει αὐτόν. 

ΙΝ. Γυνὴ ἀνδρεία] Μαΐϊεν ὅοπα Ῥαυΐη. ὥσπερ δὲ] αὶ δὲ 26ο. 

ἄνδρα ἀπόλλυσι} ἀπόλλυσιν ἄνδρας Οοὐει. Αροῖῇ. 118..1. ς. 8. χα- 
κοποίος] πονῃρῶ 26ο. μοιχαλίς δῖαν. Οἴδορ. 

ηΥ. ᾿Λογισμοὶ] λογισμὸς τότ. λογισμοὶ γὼρ Ογπ]], ΑἸεχ. νοΐ. ἱ. 
εὖ, Ῥ. 564. εἴ αἱ. κρίματα) σείία. .. Ἀπιδτ. κυδερνῶσι δζο. 

ΨΙ. Λόγοι ἀσεξῶν δόλιοι] καὶ οἱ λόγοι αὐτῶν εἰσι δόλιοι Αἰμδη. . 

482. δόλιοι] Ἡ εἰς αἰμα 23, 68, 103, 161,248,2ς2,2.ς3, 2ς4γ20ς. 
Οοιηρί. (ΑἸεχ. τι Χ ἰπ ομαγαᾶ, πιϊποσε.) , ὀρϑὼν} εὐϑείων 23» 2 65. 

ὀρϑον τς}, 26. ῥύσεται αὐτάς} αὶ αὐτές 

ΨΙΙ. Οὗ ἐὰν γραφῃ] δ ἐᾶν ςραφῆς 103. ὈγΠΉ. χαὶ 20ς. ὅπου 

ἐὰν ςραφῇ Αὔἴθδη. 1.92. ὃ ἄσεξὴς} ὃ 23, 103, 290ζ. ταρᾶ- 

᾿'μένεσι) ταραμενῖσι (Πς) τοό, τότ, 248. Οοπιρὶ. ΑΜ. 
ΝἼ11. Στόμα συνετξ Ῥγϑετηἶ, καὶ φού. ὑπὸ ἀνδρὸ] ὑπὸ ἂν- 

ϑρων 207. 
᾿Π ἼΣ, Ἐρείσσων] κρεισσον 103, 254. (οιηρὶ. ΑἸά, ἢ τιμὴν] ἢ ὁ 
᾿σιμὴν 68, τού, 1ο9, 252, 24) 26ο, 2ος, 297. περιτιϑεὶς) σερι- 
ϑεις 14). καὶ ὶ προσδεόμενος] καὶ δέομενος 207. ἄρτε) ἄρτων Π]. 

Χ. Δικαιος οἰκτείρει] τ. 23) 68, 103, ιοό, 1ς7, τότ, 248, 2ζ2, 

χτηνὼν αὐτῷ} ποιμνίων αὐτὰ τότ. 

ΧΙ. ἐμπλησθήσεται] ὥλησϑησεται τού. Οοπῆῖι. Δροῖϊ. 115. 11. 
ς.63. ἄρτων] ἀρτε 103. οἱ δὲ διώκοντες--- φρενῶν} καὶ ὃς διώκει 

ὅς ἰςιν ἡδὺς] 

᾿ς ἐν οἴνων διατριξαϊς} ἐν οιζων διατῥίδαις (ἐχ 
ἐν τοῖς ἑαυτα δις,, δὰ ἔῃ. ςοπ,.} ἐπ “εὶς πιοπὶς- 

ἑαυτξ 
ὀχυρώμασ!] οἰκήμασιν ἑαυτὰ Ασηι. Μϑ. εἰ Εά. 
ἀν ΧΠ. αἱ ἱ δὲ ῥίζαι] α αἱ δε 103. τῶν εὐσεξῶν} τῶν δικαίων 68, 

τῶν ἀσεξδῶν ϑῖαν. Οἴτος. ἐν ὀχυρώ- 

ΧΠ]|Ι. Δι’ ἁμαρτίαν} δι’ ἀμαρτιας 111, 103, (τού. υἱ νἱάειυτ) 
100, 147). 157. 16, 248, 2:4, 26ο, 20) 29οό, 29). ἐμπίπτει] ἐμ- 

εἰς παγίδας εἰς παγιδα 68, το, τοό, 

ἁμαρτωλὸς] ἀμαρτωλων 23. ἐκφεύγει δὲ] εἶο- 
ἐξολισϑαίνει δὲ ΑΙά4Δ, ἐξ αὐτῶν] εξ αυτης 

ὁ βλέπων δε. αἀ ἔπ. οοπι.} α Οοπιρ. ὁ βλέπων 
ὃ δὲ συναντῶν) ὁ δὲ τερι- 

ἐν ἡ μα ὦ ἐπὶ πυλαις 43, 68. 

23, 68, 252. 

-- -..-.---- 

Βατ- εῦτ. 

᾿απαγγέλια δὲ 23. 

ΚΕΦ. ΧΙΙ. 

Οὗ ἐὰν ςραφῇ ὁ ἀσεξὴς, 

᾿Ανὴρ 

ς 9 ωοο͵;͵ ξ΄ 9 

Χειρ ἐχλεχτων χρᾶτησει εὖ-- 

Φοδερὸς λόγος χαρδίαν ταράσσει ἀνδρὸς διχαΐα, ἀγγελία 
᾿Επιγνώμων δίχαιος ἑαυτὰ φίλος ἔςαι, ἁμαρτάνοντας δὲ καταδιώξε-- 

ΧΙΜΝ. ᾿Απὸ ὐρε ιν απὸ καρτὲ 260. ψυχὴ ὁ ἡ ψυχὴ ΑΙά. 
ψυχὴ ἀνδρὸς] α ψυχὴ 23, 68,5 ς2. τ. 26ο. Οοταρί. μαδεῖ ψυχὴ ἴπῖες 
ἴποοβ ΑἸεχ. πλησθήσεται] πλησθησονται τὉ3.  ὠγαθὼν) -1- ψυχὴ 
ἀντὰ 23, 32. ἢ ψυχη αὐτε 68, ἀνταπόδομα δὲ] κα δὲ 53. 
χειλέων αὐτῷ} χείρων αντε 23. 187. ΑΙεχ." δοϑήσεται) πνταποδὸ- 
ϑησεται 23, τοό. αποδοϑησεται 103; 252, ἃς3. (ΟΠΙΡΙ. 
ΧΝ. συμξελίας] συμξεέλη χο3. 
ΧΥ͂Ι. ἐξαγγέλλει) ἐξαγγέλει 103, 1ορ. ΑΙά. ποίαν ζεῖ ὅ5γτ. 

κρύπτει δὲ τὴν ἕαυτα} α 147. ἀνὴρ πανβργος} α ανηρ 
23, 1οῷ, 1ού, 147, 157: 1ό:, 22, 2όο, 20ς. 206, 207. Οοπιρὶ. 
ΑΪεχ. 

ΧΟ]. ἀρὰν θεῖ ἀναγγέλλει 23,252. ἀναγγελεῖ το3, τού. 
᾿ΑΙὰά. απαγγελει τος, 296. Αἰεχι ἐπαγγελλο τόι. 

ΧΥΤΙ. τιτρώσκεσι] τιτρώσκεσαι (Άς) τού. 
χαιραν Π1Ι. ὡς ὡς (Ώς) μαχᾶιρα 68. μαχαιρὰ 103, 1ο0, 1ξς79 254. 
ΑΙεχ. γι. ὡς 147. ὡς μαχαιρα τότ. (οτηρὶ. ΑΙά, Ῥγρην. 
αἱ χος. γλῶσσαι δὲ] γλωσσα δὲ το3. 

ΧΧ. τεκταινομένου] τεχταινομένων ΒΔΠ]. Μ. ἱ, 4ς4. 
λόμενο!) οἱ δὲ βυλεύομενοι 23. ΑΙεχ. . εἰρήνην] εἰρηνεύειν 254. 

ΧΧΙ!. Κυρίῳ] Κυρίου ΑΙεχ. σύίςεις} τῖριν 1479 τς 7») 4ος. ΑΙά. 
σίρεις δεκτὸς τσαρ᾽ αὐτῷ] τὸ εὐϑες εἰσδεκτος τοῦ. 

ΧΧΙΠ. ᾿Ανὴρ συνετὸς} τανεργος (161, πιᾶτρ.) Β4Π]. Μ. ἱ. 3Ψ86. 
1. 107. ἃ 4. 
ΧΧΙΝ: κρατήσει) κεχράτηκε Αττῃ. ἘΔ, εὐχερῶς} ἐχϑρων 1Π|. 

ευχαιρως (ἔς, εχ οοττ. 68.) ΑΙά, ἐν Ὡρονομῇ} εἰς τρονομην 23, 68, 
103, Ιού, 09, 147, 1ς7, 161, 248, 253, 2ς 1, 544» “6ο, λοζ, 206, 

297. Ὁοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 
ΧΧΥ. ᾿καρδίαν---δικαίου] ἀνδρος δικαιου καρδιαν ταρᾶσσει 103, 

' 453... ταράσσει ἀνδρὸς δικαῖου] ανδρος ταρασσει 53. "52. «νι δίκαις 
68, τοό, τότ. (οπιρὶ., μαδεῖ δικαίου ἱπτεῦ ὕποοβ ΑἸεχ. 

ἐπαγγελία δὲ 2 55: 
ἀγ[ελίὰ δὲ] 

εὐφραίνει] εὐφρᾶνει 2 ς 4. 
ΑΙεχ. 

ΧΧΥΙ. φίλος ἔξαι] αἐγαι 23. Φ αἱ δὲ γνωμαι τῶν ἀσεξων ανε- 
᾿σπιέικεις 8, 103, τού, 147, 140, 1:7, 1όϊ, 248, (152. διΙδ 5) 2ς3, 
26ο, 29ς. ΑἸά. (Α]εχ. ἰἠϊοῦ πποο8.)} Ἀπῃ. Μ5. εἰ Εὰ. ϑίαν. Οἴτορ. 

ΠΕ καὶ του πλησίον" αἱ δὲ γνωμαι τῶν ασεξων ανεπιεικεις τορ. Ἔ αἱ 

δὲ γνωμαὶι τῶν ασεξων ἐνδεεῖς 2 ς4. (207. τηᾶζρ. ἀνεπιειχεις.) -ἰ- εδάδτη, 
οὐπὶ ἐπίηχεις Ργὸ ἐνδέεις, 296. ἀἁμαρτάνοντας---κακῶὼ]} λα ΟΟπΙΡΙ. 
ΒΑθεῖ ἰπίοῦ πποος Αἷσχ. ἀμαρτάνοντας δὲ] α δὲ 68, 1σ3, τοό, το9, 
1479 149, 1ς7, τότ, 2:2) 2ς3) 2545) 260, 29ζ, 296, 297. ΑἸά. ΑΙεκχ. 

ὡμαρτ. δὲ καταδ. κακὰ] δικαίους καταλείψονται ἀγαϑα Ατην. Ἑά. 

Ἔχσι- 
Διό ἁμαρτίαν χειλέων ἐμπίπτει 

Δόλος ἐν χαρδίᾳ τεχταινομένου χαχὰ, οἱ δὲ 
Οὐχ ἀρέσει τῷ διχαίῳ δὲν ἄδιχον, οἱ δὲ ἀσεξεῖς. ᾿“λησϑή- 

σονται Χαχῶν. ἘΒδέλυγμα Κυρίῳ χείλη ψευδῆ, ὁ δὲ ποιῶν πίςεις δεχτὸς πσαρ᾿ αὐτῷ.. 
συγέτος ϑρόνος αἰσθήσεως, χαρδία δὲ ἀφρόνων συναντήσεται ἀραῖς. 

οἱ δὲ βου- 

Γυγὴ ἀνδρεία φέφανος τῷ αγδρὶ αὐτῆς, ὥσπερ δὲ ἐν 4. 

Λογισμοὶ δικαίων κρίματα, χυξερνῶσι δὲ 
Λόγοι ἀσεξῶν δόλιοι, «ὅμα δὲ ὀρθῶν ῥύσεται αὐτός. 

ς. 

6. 7. 

18. 10. 

20. 

21. 

22. 23. 

24. 

25. 

26. 

μάχαιραι] μα- 

ε 



-- 

ΠΑΡΟΊΙΜΙἊΑΑΙ. 

ΚΕΦ. ΧΙ. 
27. τᾶι χαχᾶ, ἡ δὲ ὑδὸς τῶν ἀσεξῶν. “λανήσει αὐτός. Οὐχ ἜΣ δόλιος ϑήρας, χτῆμα δὲ τί- 

28. 
ΚΕΦ. 
ΧΙΙ. 
1.2: 

.- 

4. 

Ὁ; 

7; 

8. 9. 

10. 11’. 

. Ϊ 2. 

12. 

[4. 

- τὰ 

. Ἢ οδέήδῃι, ἢηρ. οδω, ιοό, 147. Αἰά. Ἢ οδάδῃ), εὐτὰ᾽ εν οδω 

«ἢ δὲ τἢ.. τος.) 2ξ4, δύο, )οό. δήήϊι εδάςπ. ἔεγε Ασῃηι. 
δῖαν. Οἴτορ. 

υζεσιν (161. τοῦγρ.) ΑἸεχ. 
οτοῖς (ροῖτ, τη, νοβετ.) 296. φμὶ (ξ ἀἰοἑπεε ἤέγκηε (ἤδη. μηδὲν 

᾿ α ψυχῆς Βε4]. ΝΜ, 11. 120. Τικοήογες. ὶ ἷ. 918. 
: ὰ ἴδιος τλετος] ὁ ὃ ἴδιος αὐτῷ πλᾶτος ΒΑΗ], Μ, 1. οἶς, (ΟΕ, ἢ, 446.) 
. Υχ ὑφίραται] ἃ φέρει τότ. τηᾶζρ. 

(37. 

μιον ἀνὴρ καϑαρός. 

ΥἹΟΣ στανᾶργος ὑπήχοος πατρὶ, υἱὸς δὲ ἀνήχορς ἐν ἀπωλείᾳ. 

Ἔν ὁδοῖς δικαιοσύνης ζωὴ, ὁδοὶ δὲ ἐσ Εν εἰς ϑάνατον. 

᾿Απὸ καρπῶν δικαιοσύνης φάγε- 

ται ἀγαθὸς, ψυχαὶ δὲ παρανόμων ὀλᾶνται ἄωροι. Ὃς φυλάσφει τὸ ἐαυχ:8 ςόμα. τηρεῖ τὴν ἑαυτξ 

ψυχὴν, ὁ δὲ τηροπετῆς χείλεσι ππτοήσει ἑαυτόν, Ἔν ἐπιϑυμίαις ἐςὶ πὰρ ἀεργὸς, χέρες δὲ ἀν- 

δρείων ἐν ἐπιμελείᾳ. Λύγον ἄδικον μισεῖ δίχαιος, ἀσεξὴς δὲ αἰσχύνεται, χαὶ οὐχ ἧξει Ῥαῤῥη- 
αίᾳαν. Εἰσὶν οἱ πρλετίζοντες ἑαυτὰς μηδὲν ἔχοντες, χαὶ εἰσὶν οἱ ταπεινᾶντες ἑαυτὰς ἐν πολλῷ ᾿ 

πλάτῳ. Λύτρον ἀνδρὸς Ψυχῆς ὁ ἴδιος πλᾶτος, πτωχὸς δὲ ἐχ ὑφίςαται ἀπειλῆν. ᾧως δικαίοις 

διαπαγτὸς, φῶς δὲ ἀσεξῶν σξέννυται" ψυχαὶ δόλιαι «Φλανῶνται ἐν ἁμαρτίαις, δίκαιοι δὲ οἰχτεί-- 
93 φ ΝᾺ, ϑᾧῷ ΄' Ν έ Ν ε ρ 9 ’ ᾽ 

ρᾶσι χαὶ ἐλεᾶσι. Καχὸς μεθ᾿ ὕξδρεως. πράσσει χαχὰ, οἱ δὲ ἑαυτὼν ἐπιγνώμογες σοφοί. 
9 ΄ Ν᾿ ϑ 7 3 ΄ » ε Ἧ ’ ἐ ἰδὲ 3 3 ΄ 4 

ἐπισπεδαξομένη μετὰ ἀνομίας, ἐλάσσων γίνεται, ὁ δὲ συνάγων ἑαυτῷ μετ᾽ εὐσεδείας πλησυγϑή- 

Κρείσσων ἐγαρχόμενος βοηϑὼν χαρδίᾳ, τὰ ἐπαγγελλομένε 
χαὶ εἰς ἐλπίδα ἄγοντος" δένδρον γὰρ ζωῆς, ἐπιϑυμία ἀγαϑή. 

φρονηϑήσεται ὑπ᾽ αὐτϑ᾿ ὁ δὲ φοδέμενος ἐντολὴν, ὅτος ὑγιαίνει" υἱῷ δολίῳ ἐδὲν ἕςαι ἀγαθὸν, 

σεται" δίχαιος οἰχτείρει χαὶ χιχρᾷ. 

Ὕπαρξις 

Ὃς χαταφρονγεῖ πράγματος, χατα- 

οἰχέτη δὲ σοφῷ εὔοδοι ἔσονται πράξεις, χαὶ κατευσυγϑήσεται ἡ ὁδὸς αὐτΒ.. Νόμαᾳς σοφᾶ πηγὴ 

ζωῆς, ὁ δὲ ἄνες ὑπὸ σαγίδος θανεῖται. Σύνεσις ἀχαϑὴ δίδωσι χάριν, τὸ δὲ γγώγαι νόμον δια.-- 

γρίας ἐςὶν ἀγαθῆς, ἁδοὶ δὲ χαταφρονόντων ἐν ἀπωλείᾳ. Πᾷς πζανθργος πράσσει μετρᾷ γνώσεως, 
ὁ δὲ ἄφρων ἐξεπέτασεν ἑαυτῇ χαχίαν. Βασιλεὺς ϑρασὺς ἐμπεσεῖται εἰς χαχὰ, ἄγγελος δὲ σο- 

δικαίους καταδιώξεται ἀγαθὰ Απῃ. Ευςβοίοσ. καταδιώξεται κακὰ] 
καταληψεται κακὰ 23, τού, 2.2, 20. “ἔ τες δὲ δικᾳιους κατα- 
λῳψεγαι αἀγαϑαὰ 103. -Ἐ οδάρι ἔεσε Ατη. Μ5. -Ἐ τες δὲ δικαιους 

καταληψετάι αγαϑα 2:3. -ἰ δικαίων ἀφίξονται ὠγαϑότητες 15. (ο- 
ἀϊος5 ϑεσρὶὶ, 

, ΧΧΎΠ]. δόλιος] ὁ δολιας 147. 
πίμιον]) δίκαιον 147.. 

ΧΧΥ ΤΙ]. ὁδοὶ] ψυχαὶ Οοπίδε. Αροῖξ ΠΡ. 11. ς. 54. (Οξ, 0. νἱὶ. 
ς. 4.) ὁδοὶ δὲ μνησικάκων] ὁ δὲ μνησικακῶν τότ. τηλτρ. 

«τῆμα δὲ] Θεω δὲ κτημα 207. 

1. γἱὸς δὲ ὠνήχοος] ὁ δὲ ἀνήκοος 23, 252, 29, 297. 
11. ᾿Απὸ καρπῶν] ἀπὸ καρπξ 207. ΑἸεχ.  ἄγαϑὸς] Ῥτρπηϊῖ. 

νιὸς 23, 103, Δ.2) 297. ϑίαν. Οἴἶτος. ὁ ἐλεῶν 2 Οοάϊοε5 ϑεγρίϊ. 
ὀλᾶνται) απολενται 252. 

111. τὸ ἑαυτῇ ςόμα] τὸ φςομα αὐτὰ 2.4. 
Μ5. εἰ Εά. χεΐλεσι] ργασπυει. ἐν τού. 
ἑαντον 193, 147.- 

ΙΝ. χεῖρις δὲ ἀνδρείων} χεῖρες τόνων Αττη. Ἑά. 
εν επιμελειαις 207. 

Ψ, καὶ οὐκ ἕξει] καὶ, οὐκ εἐχει 29). ταῤῥησίαν] -Ἐ δικαιο- 

συνη φυλάσσει χαχους" τοὺς δὲ ἀσεξεις φαυλους ττοιει αμαρτια 23, 

09. (.9ς. εὐ ἀκᾷχους μτῸ καχους.) - δικαιοσυνη φυλάσσει ἀκα- 

τηρεῖ ] φιλεῖ Αττῃ. 

ᾳτοῆήσὲέι ἑαυτόν] τσοιησει 

ἐν ἐπιμελεία] 

τκοὺς οδω" τοὺς δὲ ἀσεδεις φαυλους πτοιει ἀμαρτια. 68, » (αδι; 148. 
Αἰοχ. Ὁ. 3). 2ς6. (οπιρὶ. -Ἐ εαφετι, πἰ ἐν οδω, εἰ πριη, 103. 

49, (2ς3. 
5. εἰ Εή. 

ΥΠΙ1. Εἰσὶν ἄς. Ρῖο οοπιηαῖ 6. διδεῖ (Ἰείῃ. ΔΙεκ. κα ἢ ΤῊ ακάχου 

δικανοσύνη κατορϑώσοι τὴν ὁδὸν αὐτῷ. Ρ..46ο. πλετίζοντες πλκτι» 

πλοτίζοντες ἑαυτὰς) τλατίφοντες εαυ- 

ἔχοντες] εὃὲν ἔχοντες 103, 253. ἐν πολλῷ τλώστῳ! ρτγρβηγιῖ. οντες 
.23, 2{3. 

ΨΙΠ]. Λύτρον] λυτρος 23. ἀνδρὸς ψυχλς] ὦ. τ, 23, 8.5, 9ς. 
ὁ ἴδιος] α ὃ 23. 

ΙΧ. φῶς δὲ ἀσεδὼν) , δὲ 68, τότ. Ορπιρὶ, ΑΙά. ἀφνχαὶ ἅς. δὰ 
βη, ςοῃ!. ]. Οορ!. καὶ ἐλεῶσι] καὶ ἐλέωσι τορ. 

Χ, οἱ δὲ ἑαυτῶν] οἱ δε εαυτω 68. οἱ δὲ αὐτῶν τ40, 26ο. Οοιηρί. 
ΧΙ. Ὕπαρξις] ἐν πρωτοις τότ. πιᾶτρ. κτῆσις ΟἸεῖη. ΑΙεχ. ρ. 306, 

ἐτισπεδαξομίνη] ἐπισπευδομένη ΟἸετα. ΑΙεχ. Ρ. 52). ἐλάσ- 

. ἈΪΟχ. 

᾿ κατευϑυνϑήσεται] α 297. 

«157» 354.. κ 207. 

. ὄὅρκες, βπιθτ. 

. 2ζ2. 

. πίπτει 100, 147. 152» 205. 

,. φὸς ῥύφεται αὐτόν. “Ἠεγίαν. «αὶ ἀτιμίαν. ἀφαιρεῖται παιδεία, ὁ δὲ φυλάσσων ἐλέγχες δοξᾳσϑή- 

σων γίνετα!] ἐλᾶσσον γινεται 103. 
γομένος 23. πληϑυνϑήσεται) πλησθήσεται 149, 26ο. ἄίκαιος δες. 
δὰ ἤῃ. οοῃι. ] α 106, τ49, 26ο. Απη, Μϑ. εἰ 4. μαθεῖ ἱπίες ὑῆοος 

καὶ κιχρᾷ] “ δενδρον γαρ ζωης ἐχιϑυμια ἀγαϑὴ 448, 
ΣΙ]. ριίσσων--ἄγοντος] α Οὐ ἱπιεσιηδά. 68. (τότ. δι. νοζὸ 

ἴῃ ἤης οοτη.) Οοαιρ!. Κρείσσων ἐναρχόμενος χρϑεσσον ἐναρβχομένος 
103. κρείσσων ἐναφχομενου 1οό. κρεισσὼν ὃ ἐναῤχομένος 207. 
βοηϑὼν καρδίᾳ] βοηϑειν καρδιακ χο3. βοηϑειν καρδίᾳ τοό, (τό:. 
ῬΔῖρ. υἱ ἰπ Ἐἀ.) 448, 2ζ2, 253, 2ζ4, 2όο, 305, 307. ΑΙεχ. τὰ 
ἐπαγγελλομένου], τα ἐφελκομένου,ς2. καὶ εἰς ἐλπῖδα] και εἰς ελπι- 
δας 207. . ἄγοντος] Ἔ δίκαιος οἰκτείρει καὶ χιχρα 23) (τού. οὐπὶ 

δανειζι ΡΙῸ κιχρα ἴῃ τηᾶγρ. 80 8]. π1.} 140, 26ο, 20ς. Ατη. Μϑ5. εἰ Εἀ. 
δίνδρον γὰρ ὅς: δὰ Βπ. οςοπι.] α τοό, 248. δίικαιος οἰκτείρεε καὶ κι- 
χρα 297. ἐπιϑυμία ἀγαϑη) ἐπιϑυμια καχη ΠῚ. -Ἐ τα ἐπαγγελ- 

λομενξ καὶ εἰς ελπιδα αγοντος 68. ἐν ἐπιϑυμίᾳ ἀγαϑῇ γίνεται ΟἸςπι. 
ΑἸεχ. Ρ. ςς9. 

ΧΙ]Π. Ὃς καταφρονεῖ) ὁ καταφρονῶν Βαῆ]. Μ. ἴ;. 41ς. Οτεξ. 
ΝΠ: ἢ, ςο. ΟἸμγίοίξ, χη, ὡς: κχαταφρονηϑήσεται) καταφϑαρη- 
σεται 43. (τότ. πη. ) καὐπ ̓ αὖτ] εξ αὖτε 248. . Οὐμηρὶ. ὁ δὲ φο- 
᾿ξύμενος ὑγιαίνει} ὁ ὁ φοξέμενος τὸν Κύριον ὑγιαίνει Ογπηῖ. ΑΙιεχ. 11]. 
636. (Ο. π|. 837.) ἐντολὴν] ἐντολας 2οό. ἐντολὴν Θεξ Ατπι. Ἑάὰ. 

ἅτος ὑγιαίνει] ἃ ἅτος ὑγιανεῖ 100, 147» 157. ΑἸεχ., λα ἅτος 2οό. υἱῷ 
δολίῳ] νιω δὲ δολιω 206. ἀδὲν ἔςα!} εδὲν ἐξὶν τού, το9, 147, 1 ς7. 
ΑΙά. οἰκέτῃ δὲ] α δὲ 68, ού. ΑἸά. υἱῷ δὲ ΒαΠ]. Μ. 'ΐ. τοο. καὶ 

ἡ ὁδὸς αὐτῇ} ἡ οδος αὐτῶν τού, τορ, 147, 

ΧΙΝ. Νόμος σοφ8} νομὲᾷὲ σοφε τοῦ. Ζεχ (αρίεαεὶ Ταιςῖ!, ΓΔ]. 
ὁ δὲ ἄνους} ὃ δὲ ἀλους 23. -Ἑ αλυς 68, τότ, 248. (οί. 

“σαγιδὸς] ὑπο παιδὸς 3. .. 297. 

λειξαρ 297. 
ΧΝ. Σύνεσις ἀγαθὴ]. συνεσὶς δὲ αγαϑὴ 206. 7ειεἰϊρξκς ἀπίοη 

, τὸ δὲ γνῶναι---ἀγαϑὴς} αὶ οὐπὶ ἀπιεγηγρ, τού, 140, 
νόμον] τὴν πραξιν (εχ οοἵτ.) 29). διανοίας ἐςὶν] α ἔριν 297. 

ἐν ἀπωλείᾳ] α ἔν 23. ᾿ ᾿ 

ΧΥῚ. Πᾶς τανῦργος] ταῖς τανέργος ϑδίαν. Οἰξορ.. 

κίαν] Ῥταστυῖ, τὴν τού, 147)1 7» 20. 

πὴ ο 
ὑπὸ 

ϑανεται) πεσειται 14). απο- 

ἑαυτῷ κα- 
αντα χαχιὰν ιόι, “48, 26ο. 

,. (Ουρι. 

ΟΟΣΥΙΙ. ἐμπεσεῖται) τεσειται 68, τότ, 248. Οοαιρί. ΑΙά. εμ- 
ἄγγελος δὲ σοφὸς] βελὴ δὲ σοφῶν ϑ8ῖαν. 

Οἶτος. σοφὸς] πιρος 103, 253. 
ΧΥΠΙΙ. ἀφαιρεῖται] αφορειται 23. δοξασϑήσεται]) ευφρανϑησεν 

ται, σοφισϑησεται τότ. χηᾶτξ. ἐνφρανϑησεταὶ 2ς2. 

ὁ δὲ συνάγων ἑαντῷ] ὃ δὲ συνα- 



᾿ 

πὰ Ἂ 

τ “ ; 

.3 

ΟῚ ] 

“κα ἢ οΥ 

λὴ- 23, τού, 1ορ, 147» 167. (τότ. τιᾶγρ.) πη. Μ9. εἰ Εά. 

ες {πο Ηϊδτοη. 

42! ᾿ς τότ. πιᾶγξ. τῇ ψυχῇ ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1. οἱζ, ψυχαὶ δὲ 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. 

σετᾷᾶι. 

21. 
᾿Αγανὸς ἃ ἀνὴρ δ οοβη σε υἱὰς υἱων, ϑησαυ-.- 52. 

ρίζεται δὲ δικαίές πλδτος ἀσεξῶν. Δίχαισι πποιήσεσιν ἐν παλόέτῳ ἔτη πολλὰ, ἄδιχοι δὲ ἀπο-- 23. 

λᾶνταί συντόμως. Ὃς φείδεται τῆς βαχτηρίας, μισεῖ τὸν υἱὸν αὐτξ, ὁ δὲ ἀγαπῶν ἐπιμελῶς παι-- 24. 

δεύει. Δίχαιος ἔσϑων ἐμπιπλᾷ τὴν ψυχὴν αὐτῷ, ψυχαὶ δὲ ἀσεξῶν ἐνδεεῖς. 2. 
β δ ΡΝ ΚΕΦ, 

᾿ “5 Σ ,Ε ὯΔ» ΄ “ὦ Ν ο. “ςε ᾿ ΄ ΧΙ. ΣΟΦΑΙ γυναῖκες ῳχοδόμησαν οἴκους, ἡ δὲ ἄφρων χατέσχαψε ταῖς χερσὶν αὐτῆς. Ὃ “πορευόμε-- τ. 5. 
γος ὀρϑὼς φοξεῖται τὸν Κύριον, ὁ δὲ σχολιάζων ταῖς ὁδοῖς αὖτϑ ἀτιμασϑήσεται. 

Ἐχιϑυμίαι εὐσεξων ἡδύγοσι Ψυχὴν, ἔ ἔξγα δὲ ἀσεξῶν μαχρὰν ἀπὸ γνώσεως. 
ὄμενος σοφοῖς σοφὸς ἔσῃ, ὁ δὲ συμπορευόμενος ἄφροσι γνωσϑήσεται. 
ται καχὰ, τὰς δὲ διχαίους χαταλήψεται ἀγαϑά. 

ΚῈ ᾧ, ΧΠῚ, 

᾿Αμαρτάνόντας χαταδιώξε.. 

Ἔκ ςύματος 
το» βακτηρία ὕδρεως, χείλη δὲ σοφῶν φυλάσσει αὐτός. Οὗ μή εἰσι βόες, φάτναι καϑαράξ, 4. 

ὃ δὲ πολλὰ γεννήματα, Ῥάνεξα βοὸς ἰσχύς. Μάρτυς πσιςὸς ἃ ψεύδεται, ἐχχαίει δὲ ψευδῆ βάρ- δ. 
τυς ἄδιχος. ̓ 

χερής. 
γνώσεται τὰς ὁδὸς αὐτῶν, ἄνοια δὲ ἀφρόνων ἐν πλάνη. Οἰχίαι παρανόμων ὀφειλήσεσι χαϑαρισ- 9. 

μὸν, οἰκίαι δὲ δικαίων δεχταί. Καρδία ἀνδρὸς αἰσϑητικὴ, λυπηρὰ ψυχὴ κύτϑ, ὅταν δὲ. εὐφραΐ-. 10, 

γηται οὐχ ἐπιμίγνυται ὕξρει. οἰχίαι ἀσεξῶν ἀφανισϑήσονται, σχηναὶ δὲ ἐσ το ΌΤΩΥ ςἥσονται. τι. 

Ἔς:ν» ὁδὸς ἣ δοχεῖ παρὰ ἀνδρώποις ὀρθὴ εἶναι; τὰ δὲ τελευταῖα αὐτῆς ἔρχεται εἰς πυϑμένα ὁ ἄδα. τ2. 

Ἔν εὐφῥυσύναις οὐ προσμίγνυται λύπη, τελευταῖα δὲ χαρὰ εἰς πιένϑος ἕ ἔρχεται. 

ὁδὼν πλησϑήσεται ϑρασυχάρδιος, ἀπὸ δὲ τῶν διανοημάτων αὐτῇ ἀνὴρ ἀγαϑύς. 
Τῶν ἑαυτᾶ 

“Αχᾶχος πιςεύει 

παντὶ λόγῳ, πανδργοὶ δὲ ἔρχεται εἰς μων, Σοφὸς φοξηϑεὶς ἐξέχλινεν ἀπὸ χαχϑ, ὃ δὲ 

ΧΙΧ, εὐσεξῶν] ἀσεξων 68, τού, τό:, 2ος. Οοηφὶ. ΑἸά. 
ΧΧ. Συμπορευόμενος} ργατηϊες. ὁ 25, τού, 1ο09, 140, 147, 248, 

- 2ζ2, 253) 244, 260, 20ς, 206. ΑἸά. ΑΙεχ. Οοηξι. Αροΐξ. 110. νἱ. ο, 
18. εἰ 11. νἱῖ. ς. 8. Ιάγῃ). ἀς Τη. Ρ. 337. (ΟΓ, Ρ. τός.) Ογή!. 

Αἴεχ. νοὶ. . Ρατί. ἴ. Ρ. ςοΚ. ὁ συμπεριφερομενος 68, τότ. “Οοἱιρὶ. 
Ῥιβετηῖε, ὁ δὲ 207. ΣυμποΤρευόμενος σοφοῖς σοφὸς νη] λα 1οζ. σο- 
φοῖς σοφὸς. ἴσῃ)σοφῷος σοφοῖς ἐξαι Δφ6. σοφὸς ἔσῃ] σοφισϑησεται 
68, τότ. (οπηρὶ. σοφος ἐξα! τού, 100, 47, 140,17, 252,2 53)2 (4. 

ΑΙά. Αἰεχ. Οοπῆϊε. Αροΐξ: ὌγΠΙ}, Αἰεχ. 1. οἷς. Ἡιάγιι, ἀε ΤΠη. ρ. 337. 
ὁ δὲ συμπορενόμενος ὃ ὁ δὲ συρρεμίδομένος 68, το, 147, 1ς7ν 161, 248, 
4ς4. Οοπηρὶ. ὁ δὲ συνρεμθόμενος Αἰεκ. ἄφροσι] αἀφρονιαρς. γνω- 
σϑήσεται] γνωσεται 206. 

ΧΧΙΙ. ᾿Αγαϑὸς ἄννρ] ΠΑ τε: ὁ ΑΙεχκ. ὡνὴρ δίκαιος 4 Οοάΐοες 
ϑεγρὶϊ; ορεῖετὶ ὠνὴρ ἐλεῶν. ᾿ κληρονομήσει} κληροδοτήσει 161. ἐπᾶγρ, 
ϑησαυρίζεται δὲ] α δὲτοό. {γ. 

ΧΧΙΠ]. Δίκαια} αδροι τότ. τλᾶτρ. ποιήσασιν] ἀπολανσουσιν 
ἀπολανον- 

σιν 252. τελευτήσασιν ϑῖδν. Θίποε, ἄδικοι δὲ] ἵν δι τότ. ΠΊΔΓΡ. 
συντόμως) ἐπιτομῶς ιοό. 

ΧΧΙΝ. Ὃς φείδεται) ὁ οὐλλραιοὶ ΟἸειι. ΑΙεκ. Ρ. 390)η. τῆς 
᾿βακτηρίας} τῆς ἑαυτε βακτηρίας 33, τού, 149, 2ς2, 2Κ4, 26ο, “ος, 

407. (ΑἸεχ. ουπὶ ἑαυτῷ ἰμὰ οδαγδές. πήμοσε.) Οοηξέι, Δροῖς 115. ἵν. 
σ.α:. ἧς, πἰῇ τῆς βακτ. ἑαυτξ, ΟἸεηι, ΑΙεχ, (Ο( . Ρ. φοι.) δαςινίο 

τὸν υἱὸν αὐτῷ τὸν ἑαντᾷ υἱὸν 23, 103, οὔ, 140, 2.52, 

. 253, 260, 29ς, 297. Οοπῆίι. Δροίξ. ΟἸεπι. ΑἸεχ. ]. οἶς, ΒΔΠ], Μ. 11. 416. 
ὃ δὲ δις. αὐ ἤπ, ςοπι.} φωὶ αμέεπε ἀϊδέρεκίεν οοντίρα, ἀϊέρί!. Ἡϊετοι. 
ἐπιμελῶς παιδεύει] ἴτ. 23, τού; 

ΧΧΝ. ἔσϑων) ἐσϑίων το3, τοῦν τοῦ, 147» 157) 252) 253, 2454, 

Ὧ2δο. υἱ νἱἀεῖυν:) 29ς, 296, 497. ΑΪἴά4, ΟἸεπι. ΑΙεχ. Ρ. 1..)4. ΒαΩ]. Μ. 
ἱ. τό. ἐμπιαλᾷ} ἐμπλησει 23, τού, 252, 2ος. ἐμπίπλαται 68. 
ΑΙά. ἐμπιπλησι (16:. πιλγρ.) Βαρὶ, Μ. 1. εἰς, ἐμπίμπλαται 248. 
Ὅομρὶ. Οἱεσν. ΑἸεχ. 1, οἷς. ἐμκιμπλα 254. τὴν ψυχὴν αὐτῷ] την 

εαντε ψυχὴν 23. ατὴν ἰού, 147), 1ς7, 22, 20ζ. τὴν κοιλιᾶν αὐτὰ 
1 κοιλιαι δὲ 

Ὁ (6, πιᾶγρ.)} ΟἸεπ). ΑἸεχ. 1. οἷξ. "ἐνδεεῖς φτίεκι. Ἡίσσου. 

1. Σοφαὶ---οἴκου:] πολλαὶ γυναῖκες ῳκοβόμησαν οἶκον ̓ Θοππει. 
᾿Αροῆ. [1 ἱ. ς. 8. φκοδόμ. οἴκους) “ἐἰῥεασυετμα Αδ ἄονπος.... 
Αποπ. 8Ρ. Ῥδυξῃ. π ϑὲ ἄφρων] --ἰ γενομένη 23, 207. -Ἐ γινο- 
μένη ιο6, - γεναμένη ([ς) 109, 2:5.Ὑ κατέσκαψε] κατέρρεψεν 
ΑΪεχ. 

1. ὀρϑῶς] δικαίως 1.4. φοξεῖται]) βεξοηϑηται 2 (4. 
’ 

τὸν ἵζύ-. 

ρι0ν] τὸν Θεὸν 109, 147» 157» 297. κα 3254. ᾿ δὲ σκολιάζων) ὃ δὲ 
ἀσκωλιαζὼν (ἢς) 297. 

ΠΠ1. βακτηρία ὕδρεως] δαεμῖὶ (αἰ. Λερίγα) ἱμποποίαίαε ὅυγ. Βαγ- 
Ἡεῦτ. φυλαάσσε!] φυλαξει 103, τοό, 2ς3, 2οό. ὀυϑοὶ ἰᾶναι (απ) 
161, 22. 

ΙΝ. Οὗἁ μὴ] ζ αὶ μὴ 296. Σ δ] ὁ δι (ἔς, κεῖ ΡΟ ὦ δὲ) 23. 
Σ δὲ ἄχς. λὰ ἔπ. ςοπ). «ὀὲ ρίεπα μπὲ ργα ερία, μιαπήοβα Ὑπὸ 
δουΐ;. Ἡϊΐετοη. ἰσχύς] ἐσχχυος 103. 

Υ. οὐ ψεύδεται] ὁ ψενσεται 23, Δορό. ἐκκαίν} τροσλέγι (ᾶς 
οοπλ. 2 ς.} τού. τηᾶγῳ. 80 αἱ. τι. ψψευδη] ψευδει 253. 

ΥἹ. Ζητήσεις---εὐρήσεις] ζητήσετε παρὰ κακφῖς σοφίαν, καὶ οὐχ 
εὐρήσετε ΒΑΠ]. Μ. ἰἱ. τοι. 

ΨΙΙ. Πάντα ἐναντία] τσαντος ἐναντιαθ. 22. ὅπλα δὲ] α δι 147. 
ΑΙά.. ὅπλα δὲ ὅτε. δὰ βη. ςοπι.} χολὴ σοφα οπλα ἀὐὐλύω 140, 
46ο. 

ΨΙΠ. Σοφία) σοφος τ49, 4Δ6ο. “[ἀ»"- τανέργων) ᾿τσανεργαὰ 23. 
βργος 140, 26ο. τὰς ὁδὰς} α τας 23. αὐτῶν) αντα τ40, 56ο. 
αὐτῆς ΟἸεπι. Αἰεχ. ρ. 482. ἄνοια δὲ] ἔννοια δὲ τος, 147» 157, 297. 
ΑΙά. 

ΙΧ. φλιε μων ἀφρόνων Αἰεχ, ὀφειλήσεσ!] οφοιληθασε 147. 
οφλησεσι 140. 

Χ, Καρδία ἀνδρὸς] αὶ ανδρος 43... Καρδία ἀνδρὸς αἰσϑητικὴ] ΩΤ 
“ηδείνμπε ϑγτ. Βαι-Ἠεῦσ. ψυχὴ αὐτῷ} ψυχὴ αὐτῷ Δόο. ἐκ ἐκι- 
μίγνυται οὐκ ἐπιμιγνυτος τοφ. ὕζρει] νθριν 11]. υδρεσι 2ος. 

. ΧΙ. Οἰκίαι ἀσεδῶν ἀφανισθήσονται!) ἤονπκ: ἠωβογνηε ρέτιαμοπι : 
Ηΐδοη. κατορϑώντων κατευϑυνοντῶν 1Ο3, 253. ΦΟΥΚΙΝ, 4πὶ γεδε 
ὥρμπμί Ηϊετοη,, δικαίων τὸ Οὐοαΐοος δεσεῖϊ. 

ΧΙ]... ἃ δυκῦ 13 ἢ δοκεῖ τος. ἢ δοκᾶσα 297. παρὸ ἀνθ. ὀρϑὴ 
εἶναι} ορϑὴ εἰναι πσαρα ανϑρ. 23, 68, (το3. υἱ νἱάἀεζυτ,) τού, 109, 147, 
140.1 7» 161, 248, 2ς2, 2ς3,)2Κ4, 260, 2ος, 206. Οοπιρί. ΑΜ. Αἰεχ. 

τίσιν ὀρϑὴ εἶναι Οοπίις. Αροῖξ, Ὁ. νἱ. ς. 18. τελ. αὐτῆς} τελ, αὖ- 
τε Π|. ἔρχεται) βλέπει Οομίς. Αροῖξ, 1. οἷ, 

ΧΙ]. λύπη) αντη 23. χορ] χάρας 23, 103, 149, 1ζ7, π 
253, αόο. Οοιρὶ. ΑΙά. Αἴεχ.. 

ΧΙΝ. Τῶν ἑαυτα ὁδῶν} διέ ἰρϊδωι Ηϊεΐου. ϑρασυκάρδιος] 

βαρνκαρδιος (2 ς2. πλΆΓρ.) 497: διανοημάτων αὐτῷ] νοημάτων αὐτὰ 
τού, 2:2, 2906. ἀνὴρ ἀγαϑός] ῥγρτηϊῖ. εὐ νὼ 23) 1οὅ.͵ ρζα- 
πΐίτ. εὐοδωϑήσεται τα. Μ΄. εἰ ΕΑ. 

ΧΡ. ἀμ δυνλι. ἡμν τατοὸ ανοιας τὸ πιρεένειν σαντι λογῳ 
τόι. τλλΓρ.. 

ΧΥΙ. πὸ κακὩ] απὸ τὰᾷἜ  κακξ 1409, 2όο,Ἶ ἑἕαντῷ] ἄντω 20ς. 

Συμπορευ-- 10. 20. 

ϑ' 

"Ζητήσεις σοφίαν παρὰ χακχοῖς χαὶ οὐχ. εὑρήσεις, αἴσϑησις δὲ παρὰ φρονίμοις εὐ- 6. 

Πάντα ἐναντία ὐϑρὶ ἄφρονι; ὅπλα δὲ αἰσθήσεως χείλη σοφά. Σοφία πανύργων ἐπι-- 7.8 

3.14. 

15. 

16, 

ἑαυτῷ ὅς. λά 8. οοπι.} μέγνυται ψεποιϑὼς 23. ΟἸεπ). Αἰεχ. Ρ. 440. 



ΚΕΦ. ΧΙν. 
17. 

1:8. 19. 

20. 

21. 

26. 

" 

μες ΧΧΙΝ. παν;ργος] πλετὸς ἀρτὼν 23. 

,. Ψευδὴ δόλιος. 
. φαγμα, Κυρίου “τηγὴ ζωῆς, τφοιεῖ δὲ ἐχχλίνειγ. ἐκ πταγίδος ϑανάᾶτε, 

. σιλέως, ἐν δὲ ἐχλείψει. λα συντριξὴ δυνάςου. 

᾿ 68, 1619 248. (ουρ]. ΑΙά. 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙΙ. 

ἋΡ ε »" Ἧ ΄ Ξ » 4 

ἄφρων ἑαυτῷ εποιϑὼς μίγνυται αἀγόμῳ. 
κς-: ’ : δ »Ἅ»ἢ»;ἢ φ ξ Ν 'ϑ ’᾽ 9 ’ 

«ιολλὰ ὑποφέρει. Μεριδνται ἄφρονες χαχίαν, οἱ δὲ σσανξργοι χρατήσεσιν αἰσϑήσεως. 

σϑσι. χαχοὶ ἔναντι ἄγασων, χαὶ ἀσεξεῖς ϑεραπεύσφυσι, νύρας δικαίων. 

Οξύϑυμος πράσσει μετὰ ἀξελίας, ἀνὴρ δὲ φρόνιμος 

᾿λισϑῆ- 

Φίλοι μισήσουσι φίλους 

ατωχϑς, φίλοι. δὲ πσλεσίων πσολλοί. Ὃ ἀτιμάζων πένητας ἁμαρτάνει, ἐλεῶν δὲ πτωχὸς μαχα- 

οιςός. Πλαχώμενοι τεχταίνουσι καχὰ, ἔλεον δὲ χαὶ ἀλήνειαν τεχταίνεσιν ἀγαθοί: οὐχ ἐπίςαν- 

ται, ἔλεον καὶ πίςιν τέχτογες χαχῶν, ἐλεημοσύναι δὲ χαὶ πίςεις παρὰ τέχτοσιν ἀγανοῖς. Ἐν 
Ν “ » Ἀ ς Ν τἀν ν » “ .. 2 ζά 4 

. παντὶ μεριμνῶντι ἔγεςι περισσὸν, ὁ δὲ ἡδὺς χαὶ ἀνάλγῃτος ἐν ἐνδείᾳ ἔςαι. 

. πανδργος, ἡ δὲ διατριδὴ ἀφρόνων χαχῆ. 

γόψυχος ἰσχυρὼς ἄφρων. 

Ὃ συχρῴφαντῶν “πένητα πταροξύνε; τὸν. πτοιήσαντα αὐτὸν, ὁ. δὲ τιμῶν αὐτὸν ἐλεεῖ πτωχόν. 
χαχίᾳ αὐτῷ ἀπωσϑήσεται ἀσεξὴς, ὁ δὲ πτεποιϑὼς τῇ ἐαντβ ὁσιότητι δίχαιας. 

. θῇ, ανδρὸς σοφία, ἐν ἂὲ χαρδίᾳ ἀφρόνων ἃ διαγινώσχεται, Διχᾳιοσύνῃ ὑψοῖ ἔϑνας, ἐλασφονᾶσι δὲ 

᾿ Στέφαγος σοφῶν 

Ῥύσεται ἐκ χαχῶν ψυχὴν μάρτυς πιςὸς, ἐχκχαίει δὲ 

Ἔν φύξῳ Κυρίου ἐλπὶς ἰσχύρς, τοῖς δὲ τέχνοις͵ αὐτῇ χαταλείχει ἔρεισμα. ΤΠρύ- 

Ἐν πῳολλᾷ εὐγει δόξα βα-- 

Μαχρύϑυμος ἀνὴρ «σολὺς ἐν φρονήσει, ὁ δὲ ὁλι- 
Πραύϑυμος. ἀνὴρ καρδίας ἰατρὸς, σὴς δὲ ὀξέων χαρδία αἰσθητική. 

Ἔν 

Ἐν χαρδίᾳ ἀγα- 

φυλὰς ἁμαρτίαι. Δεχτὸς βασιλεῖ ὑπηρέτης γοήμων, τῆ δὲ ἑαυτῇ εὐςροφίᾳ ἀφαιρεῖται. ἀτιμίαν. 

συντηρῶν αὐτὴν πσλησϑήσεται πγεύματος. 

μίγνυται) προσμιγνυται τοῦ. επιμιγνυται 140, 26ο. 
δως 149, 26ο. 

ΧΥΊΙ. Ὀξύϑυμρς] Ρτγξετηΐτ. πᾶς Ομυγώῇ. ν]. 278. 
ΧΥΠΙΙ. ἄφρονες] ὠσεβεῖς τι Οοάϊοες ϑεγρὶ. κακίαν] αφροσυ- 

γὴν 161. τοᾶγρ. ἐν κακοῖς 8 ΟΟαϊος5 δεγρῖϊ. 
ΧΙΧ. ϑεραπεύσεσι] Μεραπευεσι 147, 20ξ. 
ΧΧ, Φίλοι] ργξεπαῖτ καὶ 23, 252, 253: 

σήσασι] μισησωσιν 11. 

ΧΧ]. Ὁ ἀτιμάζων πένητας] ιὶ “ε(ρί εξ ργσκίσιεσι αι Ψυὶρ. 

πένητας] πενητα τοβ, τού, 147, 157, 252, 29ς, 296, 397. ΑἸά. ΑἸεχ. 
ΟΠ γίοίς. χὶ. ς4ο. ἁμαρτάνει] παροξύνει. τὸν ποιήσαντα αὐτόν 
ΟἸγίοί. 1. εἰς. ((Υ, ν. 31.) ἐλεῶν δὲ] ὁ ελεων δὲ 103, τοό, 147, 
252. ΑἸά, ὁ ελεωῶν 2ος. μακαριςός] - ἐςαι 29ος. μαάκαριος ἔςαι 

Αἴεχ. μακαρισϑήσεται ΟἸεῖη. ΑἸεκ. Ρ. 474. «Ὁ φιὶ ἐγεαίε ἰα Ζρονεῖμο 

"πὶ εγίοογ δΐανα αἰ ὶγίι. (Ἰηῖοτ υὩοο5} Ασπ). Ἑά. στὰ ΝΡ. 
ΧΧΙΙ, Πλανώμενοι] -ἰ- αδικοι 103, τού, το09 147,157, 2ξ2, 253, 

294, 207. ΑΙά. δίαν. Οἰἶσγορ. ἔλεον δὲ] ελεος δὲ 147, 297. ΑΙά. 

καὶ τοίςεις} καὶ πὲτξις 103, τοῦ. ἀγαϑοῖς} αγαϑὼν 397. 
ΧΧΊΙΙ. Ἐν παντὶ---περισσὸν} παντὶ τῷ μεριμνῶντι ἕνερι τί  περισ- 

σόν. Ομγγίοίς. νἱ!. τς. ἕνεςρι] ἕ ἐν ἐγι (8ο) 140, τότ. ἐδὲν ἐςὶ Αττη. 
Μϑ8. εἰ Ἑά. ἕνεςι περισσὸν] ἕν ἐςὶν ἀγαϑὸν 8ι2ν. Οἴτοῃ. περις- 
σὸν) σοφία ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ. 477. 

ἀνόμῳ] αφει- 

Ἔ τόλυσιοι 2οό. μι- 

πλυτος αὐτῶν 68, τού, 

ἴθ, 147, 149, (ιόι. τηᾶτρ. πας ορϑος.) 252, 26ο, : 295, 297). ομΡὶ. 

ΑΙά. (ΑΙεχ. οὐπὶ αὐτῶν (υῦ Χ) δίαν. Οἴἶορ. παναργια ἀρό. 
Ο ΧΧΝ. Ῥύσεται} ρνεται τορ. Ζωδεγαι Ογρτ. ἐκ κακῶν] α εχ 

ἐκ κακῶν ψυχὴν] ψυχας ἐκ κακὼν 23, 
252; 26ο, 294» 29). Ψυχὴν ἐκ χάχων 103, 2ξ3. 

ΧΧΝῚ. Ἐν φόδῳ Κυρίου] 1 δίπιογς Θεὶ ΝἸρὶ!. Ταρί. ἐλπὶς 
ἰσχύος] (ῥέγειες ᾿ουεἑμάϊπίε; Ὑ Ἰσὶ. Ταρῦ, ἰσχύος] ισχνς 23. τοῖς 

δὲ δις. δὰ ἤπ. οοηλν.} εἰ ἐπ υἱέ εἴμς ραχ εἰ υἷα «ἴεγπα. Νὶρὶ!. Ὑαρί. 
τοῖς δὲ τέκνοις} τις δὲ τεχτοσιν 2ος. καταλείπει) καταλόψει 68, 
109, 147, 140) 1579 161, 248, 253.) 254. 4Δ6ο, 2ος, 206. (Οηρ]. ΑἸά. 

ΑΙεχ. καταλείψη ιο3. ἔρεισμα] -- εἰρηνῆς 23;103) 1ού, 147, 140, 

157) 2ς2γ.2ξ3, 260, 20ξ, 207. Αἰά. Αγ. ΕΔ. ϑίδν. Οἷἶτορ.0 -Ἐ εν 
φρῆνη τορ. Αττῃ. Μ9. 

ΧΧΥΤΙ. Πρόραγμα) φοξος 23, τοῦ, 109, 147, 1ς7, 252, 29ζ. 
ΑἸ]ά. ΑΙεχ. Ατπτὸ. Μ8. εἰ ἙἘά. ποιεῖ δὲ] ποιὴ δὲ 103. 

, ΧΧΥΠῚ. Ἐν πολλῷ ἴἔϑνε!}) ἴκ ἰαία ρεπίε. Αυρςρ. βασιλέως} 
χριφου 161. τηᾶγρ. 

ΧΧΙΧ. πτολὺς---Πραύϑυμος ἴῃ ςοηι. {ε4.] λ οὔπὶ α ἰηίεγπηοά. 103. 
νο:. ΠΙ. 

ται τόι. ΓΟΆΓΡ. 

Φ - 

᾿ 

. ΟΡΓῊ ἀκόλλυσι χαὶ φρονίμους, ἀπόχρισις δὲ ὑποσίπτεσα. ἀποςρέφει ϑυμὸν, λόγος δὲ λυπηρὸς 
ἐγείρει ὀργάς, Τλῶσσα σοφῶν χαλὰ ἐπίςαται, ςόμα δὲ ἀφρόνων ἀγαγ᾽γέλλει χακχά. 

,. τόπῳ ὀφϑαλμοὶ Κυρίου σχοπεύεσι χαχός. τε χαὶ ἀγαϑέός. 
ἼΑφρων μυχτηρίζει παιδείαν πατρὸς, ὃ δὲ φυλάσσων 

τ Εν παντὶ 
Ἴασις γλώασης δένδρον ζωῆς, ὁ δὲ 

ι ζω -ν 

᾿ ἰσχυρῶς] ισχυρος του, 1ς7, 248, 296. (οπιρ!. Οοηι, Αροῖϊ 110. νἹ]. 

ς. 8. (ΟΚ, 11. 1). ς. 40.) 

ΧΧΧ, Πραύϑυμος ἀνὴρ] ττ. 296.. σὴς δὲ] σκωληξ (γγαγρ. Ὁ αἱ. 
τ.) τού. 

ΧΧΧΙ. Ὁ συκοφαντῶν" -ποιῆσ. αὐτὸν] ὁ ἐξοϑενῶν τὸν τπίγητα, 
ἀτιμάζει τὸν ποιήσαντα αὐτόν. Αἴβδη. ἰϊ. 823. Ὁ συκοφαντῶν πίν.] 
ὃ ατιμαζὼν πεν. ἸΟό. (πὲ εομπρεεἰανε Κσεϊε. Ῥακρετὶ 1ὰοἹ. ΟἹ. 

ἐλεεῖ } ἐλεᾷ (ς) 296. ΑΙεχ. ἐλεεῖ ττωχόν)} καὶ ἐλεεῖ τυτωχὸν, τιμᾷ 
τὸν ποιήσαντα αὐτόν. δῖαν. Οἷἶτογ. ᾿ 

ΧΧΧΙ]. Ἐν κακίᾳ αὐτὰ] εν ακακια αὐτῇ 103. απωσϑήσεται] 
απολοιται 23, 1ού, 149, 2ς2, 26ο, 29ς. ἀσεξὴς} ρεατηϊῖ, ὃ 103, 
1499, 2Ζόο. ὁ δὲ τοικοιϑὼς]} -ἰ- ἐπὶ Κυριον 23, τού, 1το9, 1475 157, 
4ς2, 20ζ,) 297. ϑῖαν. Οἴτορ. α δὲ 68. (οπιρί. Βεδεῖ δὲ {υρυδίοσιρι. 
Ιόι. ὃ τπεποιϑὼς ἐπὶ Κύριον ΑἸά. 

ΧΧΧΙΠΙ. Ἐν καρδίᾳ] - δὲ το3. Ἐν καρδίᾳ ἀγαϑῃ] ἐν καρδια 
αγαϑε 2950. Ἔν καρδίᾳ ἀγαϑὴ ἀνδρὸς σοφία] 7κ εονὧδ σμῖνε, δονο τες 
φμίείτεί (αρίεπεία,. .-. . Οαἴῆδη. 
Οοπᾶϊι. Δροῖ. 110. 11. ο. 37). Α΄πῇ. Μῦ. οἱ Εά, -Ἐ αναπάυφεται 68, 

109, 157, τότ. Οουιρὶ.. ΑΙά. (ΑἸεχ. ἴῃ Ἵδβαγαίς. εοἷῃ.) δίαν. Οἴζοζ. 
ανάπανεται τού, 140, 2529 26ο, 29ς. -Ἐ αναπανετων 147. κα δια- 
γινώσκεται] -ἰ- καλόν α (οὐἶοες δεγρὶϊ. 

ΧΧΧΙΝ. ὑψοῖ] ανυψοι το2. ἐλασσονᾶσι δὲ] ἐλαττεσι δὲ 207. 
ἁμαρτίαι} ἀμαρτιας τιο3. αμάρτωλοι 147, 1ς7, 297. 

ΧΧΧΨ, τῇ ϑὲ ἕἑαν75} τὴ δὲ αυτε 296. ἀφαιρεῖται] περιαιρει- 
. ἀτιμίαν) ανομιὰν το3. 

Ι. Ὀργῆ) ϑυμὸς ΟΠιγίοῇ. 1. 390. ἀπόλλυσι) ἀπολανει 43. 
ἀπολέσει ΟἸεαν. Αἰεχ. Ρ. 3.06. καὶ φρονίμους) καὶ φρόνιμοις 2ς3. 

ἀπόκρισις δὲ] ἀποκρίσεις 23. καδὲ 149,).96ο. ὠπόκρισις δὲ --ϑυμὸν] 
λόγος μὴ ἀντιπίπἼων καταπαύςει ϑυμὸν ΝἼϑοτ. Αποοξ. ἰπ Οῖ. ΝΊο. 
ἴστη. ἷϊ. Ρ. 176... ἀποςρέφει) ἀπογϑεφη 252. ἠπορρέψιι ΟΥτ}}}. ΑἸεχ. 
'π (δι. Νίς. τοῦ. '. ρ.. 39ς.:. ϑυμὸν} οργὴν καὶ ϑνμὸν (εχ (οττ.) 
23. ὀργὰς Ομιγίος. ἱν. γ70. ἰκ. 545: ἰώ, σκληρος 23, τού, 
4ς2. ἐγείρει) ἐγειρη 109. 
Ἢ. Γλῶώσσα] Ἔ δὲ 89ό. γλῶσσαι Ατηι. Μδ. εἰ Ἐὰ. 
ἐπίςαται] ἐπίςανται καλὰ (πιδῦξ. ογναν! (σαι 4.) Αττα. ἘΔ. 
γέλλει] ἀναγγελεῖ 68, 103, 100, 147» 157» 29ύ, 397. ΑΙεκ. 

111. σκοπεύασι] ἐπισκοπευασι 14]. κακές τε καὶ ἄγαϑές] αγα- 

ϑους τε καὶ κακδς 23, 149, 35, 46ο, “ος. 
ΓΝ. ὃ δὲ συντηρῶν] ὁ δὲ φυλαῦσων 43) τού, (τότ. πα.) 4ζ2.. 
Ὕ. μυκτηρίζει] διασυρει 161. τῆλζ.  ἐντολᾶς} ἐλέγχους 43. 
ςΝ 

᾿ 

χαλα 

ἄναγ- 

ἀνδρὸς) αναπαυσεται 24, 2:4, 297.-.7 77. 



οὶ ἡσυχάζεσι διαπαντός:. 

« (23. Ὼ0 Χ) 103, 2529 253. ΑἸεχ. 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. 
“ἰ Φ 

ϑυνόντων δεχταὶ παρ᾿ αὐτῷ, 

ΚΕΦ. ΧΥ. 
ἐντολὰς, πανδργότερος" ἐν πιλεοναζόσῃ δικαιοσύνη ἰσχὺς πολλὴ, οἱ δὲ ἀσεδεῖς ὀλόῤῥιζοι ἐχ γῆς 

᾿ἀἐπολᾶνται. Οἴἶχοις δικαίων ἰσχὺς πολλὴ, χαρποὶ δὲ ἀσεδῶν ἀπολᾶνται. Χείλη σοφῶν δέδεται 6. 7. 

αἰσθήσει, καρδίαι δὲ ἀφρόνων ὃκ ἀσφαλεῖς. Θυσίαι ἀσεξῶν βδέλυγμα Κυρίῳ, εὐχαὶ δὲ χατευ- 8. 
Βδέλυγμα Κυρίῳ. ὁδοὶ ἀσεδδς, διώκοντας δὲ διχαιοσύνην ἀγαπᾷ. 9. 

Παιδεία ἀχάχϑ γνωρίζεται ὑπὸ τῶν παριόντων, οἱ δὲ μισδντες ἐλέγχες τελευτῶσιν αἰσχρῶς. “Αδὴς το. τι. 

Καρδίας εὐφραινομένης ττρόσ-- 

͵,; ἃ . 4 ’ Ν ’ ε » 3 ἐν μ᾿ ρ᾿ δέ ῪΗ ε δὲ 9 

τῶν γνωσεγθρ χακᾶ;. Τξαντα τὸν χρόνον οἱ ὀφϑαλμαι! τῶν χαχὼν προσόθέχονται χαχᾶ, οἱ θεὲ ἀγας-- 

Κρεῖσσον μικρὰ μερὶς μετὰ φόξου Κιγίυ» ἢ ϑησαυροὶ μεγάλοι μετὰ 
᾿ὠφοφίαξ, ΟΝ ρείσσων ξεγισμὸς μετὰ λαχάνων πρὸς φιλίαν καὶ χάριν, ἢ σαρᾶσεσις μόσχων μετὰ 
ἔχϑραᾶς." "Αγῆρ ϑυμώδης παρασχευάξει μάχας: μαχρόϑυμος δὲ χαὶ τὴν μέλλεσαν χκαταπρᾳύνει- 
μαχρόϑυμος ανὴρ κατασξέσει χρίσεις, ὁ δὲ ἀσεξὴς ἐγείρει μᾶλλον. 

Υἱὸς σοφὸς εὐφραίνει “σατέρα, υἱὸς δὲ ἄφρων μυκα- 

᾿Ανοήτου τρίξοι ἐνδεεῖς φρενῶν, ἀνὴρ δὲ φρόνιμος χατευϑύνων «πορεύεται. 

ἀκάνθαις, αἱ δὲ τῶν. ἀνδρείων τετριμμέναι. 
τηρίζει μητέρα αὐτϑ. 

[ων ᾿ ΄ ΄ 

Ὑπερτίϑενται λογισμὲς οἱ μὴ τιμῶντες συνέδρια, ἐν δὲ χαρδίαις βϑλευομένων μένει βελή. 
με , Ζ. ς Ἁ, 939 "Ὁ δὲ Ν ἋνῪ΄ ’΄ ’ὔ’| ΄ λὸ ΄᾿ χ ἰγὼ 

μὴ ὑπαχέσει ὁ χαχὸς αὐτη, ἐδὲ μὴ εἴπη χαίριόν τι χαὶ χαλὸν τῷ χοινῳ. 
“δ “ὦ οι 

συγετϑ, ἵνα ἐχχλίνας ἐχ τ ἄδου σωθῆ. 

Ὁδοὶ ἀεργῶν ἐςρωμέναι 

Οὐ 
Ὁδοὶ ζωῆς διανοήματα 

Οἴχους ὑξριςῶν χατασπᾷ Κύριος, ἐςήρισε δὲ ὅριον χἥή- 
ρας. Βδέλυγμα Κυρίῳ λογισμὸς ἄδικος, ἁγνῶν δὲ ῥήσεις σεμναί. ξόλλυσιν ἑαυτὸν ὁ δωρο- 

λήπτης; δ' δὲ μισῶν δώρων λήψεις σώζεται" ἐλεημοσύναις χαὶ ποίςεσιν ἀποχαϑαίρονται ἁμαρτίαι, 

.ω“ Νὸν 

Βαῇ]. Μ. ἴϊ. 107. ταναγότερος] Ἔ εςαι" διδε γὰρ σοφω ἀφορμὴν 
και σοφώτερος ἐφ ϊ. 207. ἐν πλεοναξ. δικαιοσ.} ἱπ αὀκπα πὶ 7βμα 

γεῖ. [,ἴ. εχ Μ5. 5. εγπὶ, οἱ δὲ ὠσεξεῖς ὅτε. τἀ ἔπ. σογ,.} λογισ- 
μοι δὲ ἀσεξων ἐκριζωϑησονται 43.. σορ ιαιίόνεν ἱπιρίογεινα εγαιϊίςαὀεμπέαγ. 
γψεῖ. 1,4ῖ. υδ᾽ ἔργ. α δῖαν. Οἷἶγοςσ. ἐκ γῆς] Βαθεῖ ἱπίεγ ἅποὸς ΑἸεχ. 
ἀπολῶνται]) ολενται 68, 103) τού, 1.4.7, 1409 161, 248,22, 2ς3, 2.4) 

26ο, 29ς, 296, 297. (Ομ. Ἀα, Αἰεχ. ἀπόλλυνται 17. 
ΥΙ. Οἷἴχοις] οἰκὸς 147. οἴκοι Ατιῃ. Μ5. εἴ Εα. 

ἃς. δὰ Άη. φοπ).] α 1032. 207. 
ολανται 2ς2. ἀπόλλυνται Αἰά, 

ΝΙΙ. Χείλη] Ἔ δὲ 2ος. δίδεται} δέδένται 43. 
καρδια δὲ 103, τορ, 147» 149, 260. οὐκ ἀσφαλεῖς} οὐκ ἀσφαλης 
(103. υἱ νἱἀεῖαγ) το0, 147, 149. 26ο. εἰ ὅτως 161. τηᾶΥρ. 

ΝΠ]. Θυσίαι} ϑυσια το3, τορ, 253. ΑἸά. ἀσεβῶν] ἀνόμων 
ΟἸεπι. Αἰεχ. Ρ. 46ς. Κυρίῳ] Κυρίου ΟΒιγίοίξ, νί. 3)6. εὐχαὶ δὲ] 
προσευχαι δὲ 23, 252. ψυχαι δὲ 2ο6. προσευχη δὲ297. δεκταὶ] 
φησονται 161. πιᾶτρ. δεκτὴ 297. δεκταὶ παρ᾿ αὐτῷ] δεκται εἰσιν 
αὐτὼ τορ. 

ΙΧ. Βϑέλ. Κυρίῳ] βϑδελ. Κυριου 23, 1093. ἀσεβξς] ασεξων τοῦ. 
διώκοντας δὲ} α δὲ 68, το3, τορ, τότ, 248. Οοπιρί. ΑΙά. 

Χ, Παιδείαι---πταριόντων] Νοκ ἄἰἰ σι πὶ εἰρὶίπαιμς τα βὶρ απίοηε {ες 

Ογρντ. (ΟΥ̓ νεγ. 12.) Παιδεία ὠκάκε] ταιδεια ἀκάκων 1490. ὑπὸ 
τῶν παριόντων) απὸ τῶν παριοντων τοό. ἐλέγχες] σοφίαν Ατηι. Ν8. 

Ν. 
Οἴκοις δικαίων 

ἀπολξνται} ἀπωλυνται (Άς) τορ. 

καρδίαι δὲ] 

εἰ Εὰ. τελευτῶσι» τελευτήσασιν 23) 103, 253) 254. οπ  Μ ΑΓ 
Ογρτ. 

ΧΙ. φανερὰ παρὰ τῳ ᾧ Κυρίῳ] παρα Κυριω φανερά 207. τῷ Κυ- 

ρίῳ] α τω 23, 68, 100, 147, 149, 157» τότ, 248, 2ς2, 26ο, 29ς. ΑἸά. 
τω Θεω 2ς4. πὼς ἐχὶ ἃς. δὰ ἔπ. σοπη.} α 297. φιαπίο πιαρὶς κογἷα 

“Μιίονκνι δονείπμπα (τλατρ.) Αστη, ἘΔ. οὐπὶ Ψυϊρ. 
ΧΙ. Οὐκ ἀγαπήσει] Νοκ ἀϊίριε Ν εἰ. 1,8ι. εχ Μϑ. Εἰοτίας. τὲς 

ἐλέγχοντας τὸν ελεγχοντα τοό. μετῶὶ δὲ σοφὼν] αὶ δὲ 147, 252. 
ΧΙ]. τρόσωπον ϑάλλει] ἴγ. 23) 109, 2ς2, 29ς, 297. 

παις ὅσης} καὶ πνεῦμα ὃ ἐν λύπη ἥ Ατηι. Μϑ. εἰ Εα. τῆς ψυχῆς δὲ 
ἐν λύπαις ὅσης Οτερ. ΝΥ, 1", φὰς. ὅσης] ἐσα 1Π1. -Ἑ πνευμα 

ὅσαὶς 1ς7. 
ΧΙΝΨ. γνώσεται] φητει 23, 100, 147, 1ζ7, 22, 295. 
ΚΜ. τροσδέχονται) ἐκδέχονται τού. 
ΧΥῚ. Κρεῖσσον) κρεισσων τορ, 1 79 296. ΑἸά. Αἰεχ. Ογηῖ!!. ΑἸεχ. 

“. 173. φόδ. Κυρίου) φοθ. Θεξ 29). μετὰ ἀφοξίας} μετα ασε- 
δείας 23,252. 

ΧΥ ΠῚ. Κρείσσων] κρείισσον το, 254. Οδιγίο. χὶ, 2328. μετὰ 
λαχάνων) α μετὰ 68, 103, τοῦ, 147. 140, 1ς7,), τότ, 248, 2ς3. 26ο. 

ἐν δὲ λύ- . 

(οπρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. Οήρεπ. '. 345. ἷν. 242. σιγῶ. : 46. εἰ «αἱ; 

πρὸς φιλίαν καὶ χάριν) μετὰ ἀγάπης ΟἸνγίοί. Ἰ. εἶ, ἢ παράϑεσις 

μόσχων) ἢ μοσχον ἀπὸ φάτνης 23. ( 140. πιᾶγρ.) ἣ μοσχος ἀπὸ φατ- 
νης 252, 2ος. Οήρεη. Ἰ. οἶς, ἢ βὲς ἀπὸ φάτνης ΟΠ γίοῖς Ἰος. εἶξ. 
ψμαν ' υἱμκίος οεεία: α΄ ργικίρία Απιθγ. μετὰ ἔχϑρας) α μετα 

τοῦ. 

ΧΥΠΙ. ϑυμώδ, σαρασκ. μάχας] ὁ ϑυμώδης καὶ ὀξὺς ἐ ἐγείρει μᾶ- 
χάς. Αἴπδη. ἵ. 406. μακρόϑυμος δὲ ὅς. δὰ ἤη. οοπι.]} εἰ υἱ΄ ἰγα- 
ἐμπεῖμς ἐχαρρενα! βεεεαία. ΕἸτταῖ. καταπραῦνει] πραυνεῖι 297. ἂνὴρ 

μακρόϑυμος δες. δὰ ἤη. οοπ|.] μαθεῖ ἰηἴετ ὕποοξ, φυοά ἀεεῆξε ἴῃ νυϊς. 
Απῃ. Εὰ. κρίσεις] κρισιν 23, 1ού, 157. ἴμαχας 147. ἐγείρει 

μᾶλλον] ἐξεγείρει μαλλον 23, τοό. εγειβη μᾶλλον τορ. 

ΧΙΧ. τῶν ἀνδρείων] τῶν ἀνδρων 23. τετριμμέναι] λείοι 23, τος, 
140) 26ο. συντετριμμεναι τοό. λειαι 147, 252, 290ςζ. Αγηι. Μ6. εἰ 
Βὰ, ϑίαν. Οἶτορ. 6 

ΧΧ. "υἱὸς δὲ ἄφρων] ὁ δὲ αφρων υἱος 23. 
ΧΧΙ. τρίξοι ἐνδεεῖς] καρδια εὐδεης 23. 2.52. Απῃ. Μ5. εἰ Εα. 

ΧΧΙΙ. Ὑπερτίϑενται λογισμοὺς---συνίδρια ] ὑπερτίϑενται γὰρ 
οἱ οὐ φυλάσσεσι συνίδρια Αττη. Μϑ5. εἰ Ἑά. οἱ μὴ τιμῶντες] οἱ μη 
τιϑεέντες 20). ἐν δὲ καρδίαις] εν δὲ καρδία 4:4. μένει) μενεῖ τό:. 
Οομπρὶ. 

ΧΧΙΙΠ. Τοῖπη οοπιπᾶ ἀεείξ τος. Οὐ μὴ ὑπακόσει] οὐ μὴ 

υπακεση 103, τού, 149, 161, 248, 2ς2, “6σ, 2οό. (οπ!ρί. καὶ οὐ 

μὴ ὑπαχουσὴ 207. οὐ μὴν ὑπακούση Αἰά. καὶ οὐχ ὑπακούει ΑΥτη. 

Μ5. εἰ Εὰἀ. ὁ κακὸς αὐτῇ] αὐτης ὁ κακὸς 23. αὑτὴ ὁ χαχος τού. 

ἐδὲ μὴ ἃς. δὰ ἔπ. σοηι.] καὶ οὐ ςηρίξεται ἐν αὐτῇ ὁ ἄφρων α Οοάϊοες 
ϑεγρὶ. δὲ μὴ εἴπη} 8δὲ μὴ εἰπεὶι 103. 5δ᾽ καὶ μὴ εἰπὴ τ40, 260. 
ἐδὲ μὴν εἴπη ΑΙά, καίριόν] ϑανασιμον καὶ ἐπικίνδυνον τπᾶτρ΄. δὺ αἱ. 
πι. τοό. καὶ καλὸν τῷ κοινῷ] τῶ κοινω χαλον 23. κα χᾶὶ 147. τῶ 
χόινω και χαλον 252. τὸ κοινὸν χαι χᾶλον 207. 

ΧΧΙΨΝ, ἐκ τῇ δου] απὸ τε αδου τοῦ. εχ τὰ χακβ 140) 26ο. 

ΧΧΝ. Κύριος} ρῥγαπηῖτῖ. ὁ 23, 149, 46ο. ὁ Θεος τ6:. πΊΆΓρ. 
ἐγήρισε δι] ἐρηριζε δὲ 149, ,26ο. ἔςησε δὲ Αἰεχ. ὅριον χήρας] ὅρια 
χήρων καὶ ἱ καϑάρων. Ατην. Μ8. εἰ Εά. ὅρια χήρων. δαν. Οἰἶἕγορ. 

ΧΧΝῚ. αγνῶν δὲ ῥήσεις σεμναί] αὶ 3: σεμναῖ ]} σοῷαι 207. 
σεμνότης Ατ. Μ5. 

ΧΧΥΠΙ. ᾿Εξόλλυσιν ἑαντὸν] εξολλυσιν αὐτὸν τοό. ὁ δὲ μισῶν] 
κα ϑὲ2ς2. λήψεις] ληψιν 4:4. σώζεται} ξησεται 33, 103, 22, 
453. Αγ. Μ5. εἰ ΕάΔ, ἐλεημοσύναι.) -- δὲ 252. τῷ δὲ φόξῳ 
διε. τὰ ἔῃ. ςοπὶ.7 δὐγιον ἀμίοπ Ποναὶμὶ ἀἰφεϊίπαὶ οπῖπες α ππιαῖο. Ν εἴ. [“Δἴ. 

εχ Μ5. 8. Οεγπ. ἀπὸ κακξ] απὸ καχὼν 23. 

᾿ ΝΗ 3 [4 Ἧ . ἰδὲ ΄ ἰδὲ 2. "ἈΝ “ ε ξο 3 [4 9 3 φ 

᾿χαὶ ἀπώλοιοι φανερᾶ. πεχρᾶ. τῷ Κυρίῳ' πσὼς ἐχὶ χαὶ αἱ χαρδίαι τῶν ἀνθρώπων; Οὐκ ἀγαπήσει 12. 
ἀπαίδευτος. τὰς ἐλέγχοντας αὐτὸν, μετὰ δὲ σοφῶν ἐχ ὁμιλήσει. 

᾿ωποὸν ϑάλλει; ἐν δὲ λύπαις ὅσης σευϑρωπάζει. Καρδία ὀρϑὴ ζητεῖ αἴσϑησιν, ςόμα δὲ ἀπαιδεύ-. 

21. 

22. 23. 



ΠΑΡΟΊΙΜΊΙΑΙ. 

ΚΕΦΟΧΥ. ! ς α 
8. τῷ δὲ φόξῳ Κυρίου ἐχχλίνει πτᾶς ἀπὸ χαχΒ. Καρδίαι δικαίων μελετῶσι πίςεις, ςόμα δὲ ἀσε- 

20. 

ΚΕΦ. 

ΧΥῚ. 

0. 

ΓΊΔΓΡ. 

δῶν ἀποκρίνεται χαχά' δεχταὶ παρὰ Κυρίῳ ὁδοὶ ἀνθρώπων δικαίων, διὰ δὲ αὐτῶν χαὶ οἱ ἐχϑροὶ 
Μαχρᾶν ἀπέχει ὁ Θεὸς ἀπὸ ἀσεδῶν, εὐχαῖς δὲ δικαίων ἐπαχόει' χρείσσων ολί- 

γη λῆψις μετὰ δικαιοσύνης, ἢ πολλὰ γενήματα μετὰ ἀδιχίας. 
φίλοι γίνονται. 

ἈΝ 

ΚΑΡΔΙΑ ἀνδρὸς λογιζέσθω δίκαια, ἵνα ὑπὸ τ Θεδ διορϑωθῇ τὰ ὥιαθδήματα αὐτῷ. Θεωρῶν 

ὀφϑαλμὸς χαλὰ εὐφραίνει χαρδίαν, φήμη δὲ ἀγαϑὴ πιαίνει ὀςᾶ. “Ὃς ἀπωϑεῖται παιδείαν, μι- 
σεῖ ἑαυτὸν, ὁ δὲ τηρῶν ἐλέγχες, ἀγαπᾷ ψυχὴν αὐτῶ, Φύδος Κυρίου “σαιδεία χαὶ σοφία, χαὶ 
ἀρχὴ δόξης ἀποχριϑήσεται αὐτῆ, Πάντα τὰ ἔργα τ ταπειγ φανερὰ χαρὰ τῷ Θεῷ, οἱ δὲ σε. 
δεῖς ἐν ἡμέρᾳ χαχῆ ὀλᾶνται. ᾿Αχάϑαρτος: παρὰ Θεῷ πᾶς ὑψηλοχάρδιος, χειρὶ δὲ χεῖρας ἐμξαλὼν 
ἀδίχως ἐχ ἀϑωωϑήσεται" ἀρχὴ δὸδ ἀγαϑῆς τὸ ποιεῖν τὰ δίχαια, δεκτοὶ δὲ παρα Θεὼ μᾶλλον 

ἢ ϑύειν ϑυσίας" ὃ ζητῶν τὸν Κύριον εὑρήσει γνῶσιν μετὰ διχαιοσύνης, οἱ δὲ ὀρϑὼς ζητθντες αὐὖ- 
Ν ε “ ᾿ 5 ΆἍ ΄ ἂν ἰδ ’ ᾿, ΄ ΄ ἈΝ έ 3 Ἁ 9 

τὸν, εὑρήσασιν εἰρήνην. Πάντα τὰ ἔργα τῇ Κυρία μετὰ δικαιοσύνης, φυλάσσεται -δὲ ὁ' ἀσεξὴς εἰς 

ἡμέραν καχήν. 

ΧΧΨΤΠ. Καρϑίαι δικαίων] καρδια δικαίων τθ0, 1475 1 ς). ΑἸά, 
ΑΙεχ. καρδια δὲ δικαίων 207. μελετῶσι] μελετηση τορ. μελετη- 

σει 147.) 127» 207. Αἰά, Αἰεχ., ἀγαπωσι 2.2. ᾿πίςεις} πιξὶν 100, 

147, 157, 2:4, 20). ΑΙ4. ἐγαϑὰ Απη. Μ8. τσόμα δὲ ἀσεξῶν] 
λ δὲ 23. Αἴμδη. 1. 2296. ἀποχρίγεται] ἀποκριϑήσεται 23, 140, 2ς2, 
26ο. ΑἸεχ.. ἀνθρώπων δικαίων] ανδρων δικαίων 68, 103, τού, τορ,΄ 
147, τότ, 248, 2ς5, 2.4) 86ο, 29ς, 297. (οπιρὶ. Αἰά. ῥ[ω δὲ αὐ- 
τῶν] δια γαρ αὐτῶν 1ο3. 

ΧΧΙΧ. εὐχαῖς δὲ} , δὲ 68, τοό, τό6Ιι. ἐπακέει)} ὑπάκδει 1 ς7, 

29, 207. Οὐπιρί. χρείσσων} χρεισσον 102. κρείσσων δζο. δὰ ἤη. 
ςογ.} "223. κρείσσων---λογιζέσϑω δίκαια σαρ. {ε4.] παρεξ συπὶ 
ἱπιεπιοὰ, ὧδ δς ΄τόϊ, 248: κρείσσων ὀλίγη---διαξήματα αὐτοῦ 
οϑρ. ἴε4.} α οὐπὶ ἰηϊεττηθὰ, 2ζ2. μετὰ ἀδικίας] μετα ασεξειας τότ. 

: ᾿ 4} 

λογιζέσϑω δίκαια] λογιφίσϑω σοφίαν 3 Οοάϊοες ϑεγρὶϊ οὐπὶ Ἑάϊ- 
ἴοης Νεπείδ. 

ΧΧΧ. ὀφθαλμὸς} οφϑαλμοις τοό. σαίνει ὁςὰ} λείπενι (Π0) 
οςἐα" ὃς ἀχβων ἐλεγχᾶδς ζωης ἐν μεέσω σοφων αυλισϑήσεται 43. ὃς 

αχδὼν ἐλέγχεις ζωῆς ἐν μέσω σοφων αυλησϑησεται (Πς) το32. -Ἐ- ὁ εἰ- 
σάχβων ἐλεγχῆς φωης ἐν μέσω σοφὼν αυλισϑήσεται τού, τος, 147, 149. 

2:2. λόο. ΑἸά. (Αἰεχ. {Ὁ Χ' ἴπ οἴιδγ. πυβ.) -Ἐ εβάεπι, πἰῇ ἐλεγχων 

φωης, 207. -Ἔ οδάεπι ἔετε ἅσπτῃ. Μ5. εἰ Ε΄. δῖδλν. Ὁἴἶτοσ. λιπαινει 

ὁςα τότ΄. τῆᾶτρ. - ἐς ἀκϑὸν ἐλεγχους ζωης ἐν μέσω σοφων αὐυλισϑη- 

σέται 2 ζ3. 
ΧΧΧΠ. Ὃς ἀπωθεῖται] ος απωϑει 2.4. ἐλέγχους] καταφρο- 

γησιν τότ. τηᾶξ. ἄγαπᾷ] ῥγϑτηϊεῖ. χτάται φρόνησιν. 297. χέκτη- 
ται (ροΐιι5 κτᾶται) Αταν. Μ5. εἰ Ἑά. . ψυχὴν αὐτῷ] τὴν εαυτα ψυ- 
χῆν 23, 129, 252, 26ο, 2ος. τὴν ψυχὴν αντε 1το3. ψυχην ἑαυτὰ 
τού. παιδείαν Ατη. Μ5. εἰ Ἐά. ΄ 

ΧΧΧΠ], Φόξος Κυρίου] φοξος Θεκ 149, 26ο. παιδεία καὶ σο- 
φία] σοφια και παιδεια τος. καὶ σοφία] α καὶ το23. καὶ ἀρχὴ 
δόξης} - αὐτῷ ΑΙεχ. αὐτῇ] αὐτω 111,23, 103, τού, 253. “ προ- 
πορενεται δὲ ταπεινοῖς δοξα (πιᾶγρ. πασαι αἱ οδοι ανδρος) Τὰ Ἂς 16:1. 
Παντα τὰ ἔργα] ργαπιῖ, προσπορευεται ταπεινος δοζα 111. Ῥταετηϊε. 

τω ἀνϑρώπω προσϑέσεις καρδιας" καὶ παρα Κυριου ἀποκρίσεις γλωσ- 
σης᾽ ὁσω μεγὰς εἰ ταπινου σεαυτον" καὶ ἐνᾶντι Κυριου ευρήσεις χαριν 
23. ΡΓΔΟΠΊΪΙ, τσροπορευεται δὲ ταπεινοις δοξζα 68, (248. {Ὁ Χ).206. 
Ὁοπιρὶ. ΑἸά. ργαπηττ. τοῖς ανϑρωπὼν τροϑεσις καρδιας, και τσαρα 
Κυριου αποχρισις γλωσσὴης" ὁσὼ μέγας εἶ, τοσδτω ταπεινΒ" καὶ ἐναντίον 
Κυριον τε Θεξ σε ευρῆσεις χᾶριν. 103. Ῥγϑτηϊ. τῶ ανϑρωπω σροϑε- 

σις καρδιας" καὶ σαρα Κυριου ἀπόκρισις γλωσσης. οσον μεγας εἶ, το- 
σατον ταπείνου σεαυτὸν, καὶ ἐναντι Κυριε ευρησεις χαριν" προπορευεται 
ταπεινὼων δοξα τού. ῥγαβπιῖτί. προπορευεται ταπεινοῖς δεξα" τω ανϑρω- 
πω προϑέσις καρδιας" και παρὰ Κυριω ἀποχρισις γλωσσῆς" ὁσω μεγας 
εἶ, τοσετον ταπεινε σεαυτὸν καὶ ἐνᾶντι Κυριου τα Θες ευρήσεις χαριν. 

149. ῬγδεΓηΪ, ἐβάειη, μἷΠ τοροπορευεται δὲ, ζόο. ῥγατηϊ. τῦροσπο- 
βένεται ταπεινοῖς δοζα" τω αὐϑρωπὼω προϑεσις καρδιας. καὶ παρα Κυριω 

᾿ἀποκρισις γλωσσης. ὁσω μέγας εἰ τόσετον ταπεινὸν σεαντον" καὶ ἐνᾶντι 
Κυριου τῇ Θεδ εὑρήσεις χαριν [ὩὉ ἃς 252. ΡΓροΠηΪτ. τ ανϑρωπὼ προ- 
ϑεσὶς καρδιας" και παρὰ Κυριου ἀποκρισις γλωσσῆς, οσω μεγας ἥ, το- 

φσέτω ταπειγουσιν αὐτῶ, καὶ ἐναντιον Κυριου τῇ Θεε σου ευρῆσεις 'χαριν 

Μαντεῖον ἐπὶ χείλεσι βασιλέως, ἐν δὲ χρίσει οὐ μὴ τολανηϑὴ τὸ ςύμα αὐτᾶ. 

2ς3. ῥγϑιηπί, τοροσπορευεται δὲ ταπεινοῖς δοξα 2 ςλ. Ῥταιταϊτς. τω ἂν 
ϑρώπω προϑέεσις κακιας" καὶ παρα Κυριῳ ἀποχρισις γλωσσης" ὁσω με- 
γας εἶ, τοσετον ταπεινε σεαυτόν, καὶ ἐναντι Ἰυριξ τε Θεξ ευρησεις χα- 

τ ριν, 297. ῥταπ τι. προπορεύεται δὲ ταπεινοῖς δόξα" ὧμὉ Χ : ἀέϊπάε τω 
᾿ἄνϑρωπὼ τροϑέσεις καρδίαζ" καὶ παρὰ Κυρίε ἀπόκρισις γλώσσης. [Ὁ 
ΠΥ ᾺΧ ἴπ οδάγ. πη. ΑἸεχ. ργαπηϊτε, προπορεύεται ταπεινοῖς δόξα" οἰνθρώ- 

που ἐρὶ προτιϑέναι ἐν ἐννοίᾳ, καὶ παρῶὼ Κνρίαῃ ἀπόκρισις. γλώσσης, 
Ατηι. Μ5. εἰ Εά. ργαεπιῖτς. προπορεύεται δὲ ταπεινοῖς δόξα" ἀνθρώπου 
ἐρὶν ἔννοιαν παρασκενάζειν. καὶ Κυρίου ἐςὶ γλῶσσαν οἰκονομεῖν" πᾶσαι 
ὁδοὶ ἀνθρωπιναὶ φανεραὶ εἰσὶν πρὸ ὀφϑαλμῶν αὐτξ" μετρήτης ἐρὶ τνευ- 
μάτων Θεός. Ἀευεία Τονὴπὸ ορεγα “πα, εἰ ἀἰγίρεπίμγ σον αίίομδε ἐμά. 

(ΟΕ, Ρῇ χχχνὶ. νεγ, ς.) δῖαν. Οἷἶγοσ.: ταρὰ τῷ Θεῷ] ταρα Κυριω 
109, 147. 1ς7). ἐνώπιον Κυρίου Απη. Μϑ. εἰ ΕΑ, 5[4ν. Οἶτορ. οἱ 
δὲ ἀσεξεῖς Ργαοπλῖτῖ. καὶ εδραζων τνευματα Κυριος. κυλισον ἐπι Κυ- 

ριον τὰ ἐργα σου, και ἐδρασϑησονται λογίσμοι σβ' σαντα εἰργασατο ὃ 
Κυριος δι᾽ ἑαυτον. 23. ῥγδπητι. εβάεπι, ἤπε ὁ, τού. ρῥγαπιϊτῖ. καὶ 
ηδραζων (πιεηά.) πνευματα Κυριος" κυλισον ἐπι Κυριον τῷ ἐργὰ σξ καὶ 

ἐδρωσϑησονται οἱ λογισμοι σου" παντὰ εἰργασατο Κυριος δι᾿ εαυτον. 
103. ἔς, πἰ ἢ εδραζων, 149, 26ο. (ΑἸεχ. [00 ἃς ἴπ οσμιαγαέξ, πηΐπ.) ργϑ- 

, τηῖττ, εδάεπι, ουπὶ διαλογισμοι ὕτὸ οἱ λογισμοι, 252. Ῥγαπ τ, εδάδηι, 
ἤπε τὰ, 253. Ργατηΐ. μετρεῖ τὰ πνεύματα Κύριος. Κευεῖα Τρονιίηο 

ορεγα ἱπᾶ, εἰ ἐγ ρ π} οορ αλ ΟΜ’ Ἵπώξ. ὅσῳ μέγας εἶ, τοσότῳ ταπείνε, 

καὶ ἐναντίον Κυρίου εὑρήσεις χάριν. τοάντα εἰργάσατο Κύριος δι᾽ ἑαυ- 
τόν. Δη. Μϑ5. εἰ ἢς ἔετε πῃ. Ἑάὰ. 

Νν. παρὰ Θεῷ 15] ταρα Κυριου 23. παρα Κυριω τού, 140, 22, 

214, 26ο, οος. Οβεγίοῖ. νἱῖ. 6ς2. ἶχ. 231. παρα τω Θεω (το3. ἢς 
ἰη 4) ΑἸεχ. χειρὶ δὲ] α δὲ 68, τού, τ40, 161, 248, 2:52, 254) 26ο, 
397. Οοπιρὶ. μαθεῖ δὲ ἰπῖετ ὕποοβ ΑἸεχ. χεῖρας ἐμξαλὼν) χείρας 
μιγννων 161. ΠηᾶΓΡ. τὸ ποιεῖν} τῇ ποιεῖν 142. τὰ δίκαια) α τὰ 
103, 149, 26ο, 2970. δεκτὰ δὲ) δεκται δὲ τορ, 1ς7), 2ζ2. ϑέχτος 
(οπι!ο δὲ) 297. δεκτὰ δὲ --ϑυσίας} καὶ δεκταὶ εἰσὶν εὐχαὶ ἢ δῶρα 
προσφέρειν. 11 Οοαΐοε5 δεγρ. δικτὰ δὲ παρὰ Θεῷ μᾶλλον] καὶ 
δικταὶ εἰσὶν ἐνώπιον Θεξ εὐχαὶ (πιατρ. 4 ῥγίπιᾶ ἢ.) Ατηι. Μ8. ἔς, ἔπε 
ἐνώπιον Θεξ, Ατηι. 4, παρὰ Θεῷ 2] παρα Κυριω 23, 2:2. ὁ ζη- 
τῶν) Αἀ ἢυης ἴοο. δὐάϊι: Τπγετὶοον ἀδα εἰ σεν ία!ς γε νεεέμν 2εεεσέμς 

εἰ ἱπ ἐίνποῦε 7ροπαὶπὶ ἀξεϊπαίεν ἃ πιαΐο. Αττὰ. ἘΔ. τηᾶγρ. ἔεγε ουπῦ Ψυϊρ. 

ὁ φητῶν τὸν Κύριον] φιὶ επιεῖ εμσι Οαπλη. μετὰ δικαιοσύνης τῇ --- 
μετὰ δικαιοσύνης 25] α ΔἰίεγιίΓ. ουπὶ ἰηίϊεγπηεά. τού. οἱ δὲ ὀρϑὼς 

Ἀυδι ΝΣ 

2 

μ΄ Ε 
! 

μαἰὐθαιι. «ὦ 

ζητᾶντες] ορϑως δὲ ζητησαντες 43. οἱ δὲ ορϑως φητήσαντες 2.5. -“ὁ,) 4 - - 
τῷ Κυρίου) α του 68, τό:, 248, 2ος, 297). (πιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. α 206. 
φυλάσσεται δὲ} α δὲ 147, 297. ὁ ἀσεδὴς} κα ὁ το8,) τού, 297. εἰς 

ἡμέραν κακήν] -Ἐ κρείσσων ολιγὴ ληψεῖς μετα δικαιοσυνης" ἡ πολλὰ 
γενηματα μετὰ ἀδικιας" καρδία ἀνδρος λογιζέσθω δικαια" ινα νυπο τα 
Θες διορϑωθη τὰ διαδηματα αὐτὰ ({0Ὁ "Χ) 23. “Ἐ ελάεπι, ηἴἢ ληψις, 
252. -Ἐ χρεῖσσον ἐςὶ μικρόν τι λαβεῖν μετὰ φΦοῦξ Κυρίου ἣ ϑησαύρους 

μεγάλες μετὰ ἀδικίας" καρδία ἀνδρὸς μελετήσει δίκαια ὅτι ὑπὸ Θεὰ 
εὐθϑυνϑήσονται διαξήματα αὐτῇ. Ατγηι. ΜΞ. εἰ Ἑά4. 

Χ, Μαντεῖον] ἀρτιων 1ιο2. Μαντεῖον-- βασιλέως) Ομπι ρίαει- 

εγίη Τροπεῖμο οἰας λοναίαὶς ἐπέπεῖσος φμοσιε ἐὔμς ςοπυετίεί σα βάςενι ΑΥΤΆ. 

ΕΔ. ππᾶγρ. οὑπὶ οζ. ἐπὶ χείλεσι] ἐπι γλωσσης 149, 26ο. οὐ 
μὴ] οὐ μὴν ΑΙά. ἣ ᾿ 

. 
ε ( "ἢ 



λες χαλᾶσιν, οἱ δὲ γλυχεῖς ἐν λόγῳ πλείονα ἀχόσονται. 

᾿ς ψαὶ 4 Οοάϊοαϑ5 δεγεῖ.. 

. ριῶ 68, 147» 1879 τότ, 248, 2ζ3» 284» 307 ΣΌΝ: ΑΙά. ΑΙεχ., 

᾽ν 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. 

ΚΕΦ. Χγι, 

Ῥοπὴ ζυγξ δικαιοσύνη παρὰ Κυρίῳ, τὰ δὲ ἔργα αὐτ εάϑμια δίχαια. 

ποιῶν χαχᾶ, μετᾶ γὰρ διχαιοσύνης ἑτοιμάζεται ϑρόνος ἄρχης. Δεχτὰ βασιλεῖ χείλη δίκαια, λό- 
γους δὲ ὀρϑὰς ἀγαπᾷ. 
Ἐν φωτὶ ζωῆς υἱὸς βασιλέως, οἱ δὲ Ὁ  Ετ αὐτῷ οσπερ γέφος ὄψιμον. Νοσφιαὶ σοφίαρ αἱ- 

ρετώτεραι χρυσίου, γοσσιαὶ δὲ φρονήσεως αἱρετώτεραι ὑπὲρ ἀργύριον. 

σων ἐλέγχες σοφισϑήσεται" ὃς φυλάσσει τὰς ἑαυτὰ ὁδᾶς, τηρεῖ τὴν ἑαυτ ψυχήν" ἀγαπῶν δὲ 

ζωὴν αὐτῇ, φείσεται ςόματος αὐτθ. Πρὸ συντριξῆς ἡγεῖται ὕξρις, πρὸ δὲ πττώματος ᾿χαχοφρο- 

σύγη. ̓ 

ἐν πράγμασιν εὑρετὴς ἀγαθῶν, πεποιϑὼς δὲ ἐπὶ Θεῷ μαχαριςός. Τὰς σοφὰς χαὶ συνετὸς φαύ- 

Πηγὴ ζωῆς ἕννοια τοῖς χεχτημένοις, 

παιδεία δὲ ἀφρόνων κακῇ. Ἑλρθια σοφ νοήσει τὰ ἀπὸ τὰ ἰδία εύματος, ἐπὶ δὲ χείλεσι φορέσει 
ἐπιγνωμοσύνην. Κηρία μέλιτος λόγοι λαλοὶ, γλύκασμα δὲ αὐτῇ ἴασις ψυχῆς. ̓  Εἰσὶν ὁδοὶ δοχβ- 
σαι εἶναι ὀρθαὶ ἀνδρὶ, τὰ μέντοι τελευταῖα αὐτῶν βλέπει εἰς πυϑμένα ἄδου. ᾿Ανὴρ ἐν πόνοις 

«ὦ ἃ. ’΄ “Ἂ 

Κρεΐσσων πραὔνυμος μετὰ ταπεινώσεως, ἢ 

πονεῖ ἑαυτῷ, χαὶ ἐχξιάζεται τὴν ἀπώλειαν ἑαυτᾷ. 

ρεῖ τὴν ἀπώλειαν' ἀνὴρ ἄφρων ὀρύσσει ἑαυτῷ χαχᾶ,, ἐπὶ δὲ τῶν ἑαυτϑ χειλέων ϑησαυρίζει αῦρ. 

᾿Αγὴρ σχολιὸς διαπέμπεται χαχὰ, χαὶ λαμπτῆρα δόλου πυρσεύσει χαχοῖς, χαὶ διαχωρίζει φίλας. 

᾿Ανὴρ παράνομος ἀποπειρᾶται φίλων, χαὶ ἀπάγει αὐτὸς ὁδὲς ἐκ ἀγανάς. ᾿Στῆρίζων, δὲ ὀφϑαλ- 

μὰς αὐτῇ διαλογίζεται διεςραμμένα, ὁρίζει δὲ τοῖς χείλεσιν αὐτξ πάντα τὰ χαχά" τος χάμινός 

Θυμὸς βασιλέως ἄγγελος, ϑαγάτου, ἀνὴρ δὲ σοφὸς ἐξιλάσεται αὐτόν:. 

Τρίξοι ζωῆς ἐχχλίνουσιν 

ἀπὸ χαχῶν, μῆκος δὲ βίου ὁδοὶ διχκαιοσύγης" ὁ δεχόμενος πταιδείαν ἐν ἀγαϑοῖς ἕςαι, ὁ δὲ φυλάσ-. 

ὃς διαιρεῖται σχῦλα μετὰ ὑδριςῶν. ἘΣυνετὸς, 

Ὁ μέντοι σχολιὸς ἐπὶ τῷ ἑαυτδ ςύματι φο- 

ἐς χακχίας. 

ΧΙ; Ῥοπὴ ζυγὰ δικαιοσύνη παρὰ Κυρίῳ] ὥσπερ ῥοπὴ ζυγὰ ἅὅτως 
καὶ δικαιοσύνη παρὰ Θεῷ 8ϊαν. Οἴἶτορ. παρὼ Κυρίῳ] παρα Κυριου 

111,149, 26ο. παρα Θεω 103, τού, τόι, 248,2 ς2, 253, 2.4. (ὐοπηρὶ, 

Αἰά. Δ, “πω 
ΧΙΙ. βασιλεῖ] βασιλευδιν »ἢν 140, 26ο. 

νης] α γὰρ τος, 147, 157. ἀρχνς] α 103. 
ΧΙΠ. Δικτὼ---δίκαια} μόνα βασιλεῖ δικτὰ χείλη δίκαιά ἐς! 

Αἴδδη. ἱ. 239. χείλη δίκαια} Βαθεῖ {Ὁ κΚ 248. λόγους δὲ] αὶ δὲ 
ιοό. - ἀγαπᾷ] -ἰ- ὃ Κυριος 68, 103, 161).248, 2ς3. Οοπιρὶ. ΑΙά, 

μετὰ γὰρ δικαιοσύ- 

Ἄχσηι. Μ5. εἰ Ἐκ. δῖαν. Οἷἶνγορ. -Ἑ Κύριος τού, 2545 206. 
Χν. ζωῆς υἱὸς υἱὸς βασιλέως] υιξ βασιλεὼς ζωη 214. νυἱὸς βασιλέως] 

νι βασιλέως φωη, ἐπι προσωπ νιπ βασιλεως εὐχερήση (Άς) ξωη" οἱ δὲ 
τιμώμενοι ὑπ᾿ αὐτῇ, πᾶσιν ἐπεραςοι καὶ ἀαξιαγαςοι 161. ΤῆΔτΡ. προσ- 
δεκτοὶ αὐτῷ] προσδεκτοι αὐτε 103, τού. 

ΧΥῚ. Νοσσιαὶ] νεοσσιαι (ᾶς 'πῆα) 23. νοσσιᾶ (ἢς) 1ο3. σχη- 
χρυσίου] χρυσιω 11]. γοσσιαὶ δὲ ἄτο. δὰ 

ἤη. σοπ}.} α 147). αἱρετώτεραι 2] κ 23. Ὠιάγη). ἀε ΤΠη. ἰος. οἷϊ, 
ὑπὲρ ἀργύριον] χρυσιου και ἀργύυριου 103. 

ΧΥΙΙ. Τρίδοι ζωῆς] τριξοι δὲ ζωης τ47. ἀπὸ κακῶν] απὸ κακὰ 

147, 157. ΑἸεχικ. μῆκος δὲ βίου} μηκος δὲ χρόνου 23. ἦν ἀγαθοῖς 
ἔςαι] εν αγαϑοις ἐξω 68. σοφισϑήσεται) ται] σοφισϑησονται ι093. τὰς 

ἑαυτῷ ὁδὲς]} τὰς ὁδὲς Κυρίου Αται. Μ585. ἀγαπῶν δὲ ξωὴν αὐτὰ 
. ᾧ δὲ αγαπὼν ζωὴν 23, τού, τος, 149, (252. τηᾶτρ. ζωὴν αὐτα.) 260. 
᾿ φείσεται) φυλασσεται το3. 

ΧΥΤΙῚ. ἡγεῖται ὕδρις] ργσοεάϊε τμῖπα Οαἴμλη. τρὸ δὲ τ τώμα- 
τος] προ δὲ πτώσεως 22. 

ΧΙΧΣ. Κρείσσων] χρεισσον 103. Κρείσσων ὅτε. δὰ ἔβη. οοπ).] 

κρείσσων ὃ χεφως καὶ πράως φερων τὴν πενίαν τὰ συμμεριζομενου υδρι- 
καιὶς λετον τότ. πιὰ. τραύϑυμος} τῦροϑυμος 11. σκῦλα] 
ΡΓΔοτηἶ. τὰ 252. μετὰ ον μετα υδρεως 111. μετὰ υπερηφα- 

νων 161. τηαῖγ. 

ΧΧ. εὑρετὴς) εὐεργέτης 2:4. πεποιϑὼς δὲ] ὁ δὲ πεποιϑως 23, 
τού, 2ς2. κα δὲ 14). ἐπὶ Θεῷ] ἐπὶ τὼ Θεω 23, 2ς2, 26ο. επι Κυ- 

ἐπὶ 
Κυριον 103, τού, 100. 

ΧΧΙ. σοφὲς καὶ συνετὰς] συνετες καὶ σοφες 1.5. καὶ συνετὲς] 

καὶ φρονιμὰς (τότ. πρᾶτᾳ.) ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ.. 470. οἱ δὲ γλυκεῖς] καὶ 
οἱ γλυκεῖς εἰσιν τού. ἐν λόγῳ] ἐν λογοῖς 100. πλείονα] πλεῖον ετι 

1ο9. ὥλειον 147, 1405 187), 252) 205. ΔΙΆ, ΑΙοχ. - 

ακδονται 111. ακδσέται 140. 
ΧΧΠΙ. Καρδία σοφ8} σοφὸς Οτΐρεπ. ἷν. το. εἴ 4]. Βαῇ]. Μ. 1. 

4381. ϑαρίεα; Ἡϊετοη. νοήσει] ἱπιοὶ ρίε Ηϊεου. ἐπὶ ϑὲ χείλεσιν] 
ἐπι δὲ χειλεων 149, 2ζ2. καὶ χείλη αὐτῇ Αγπη. Μ56. φορέσει] φο- 

Στέφανος χαυχήσεως γῆρας, ἐν δὲ ὁδοῖς δικαιοσύνης εὑρίσχεται. 
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ἄκχκέσονται) 

Κρείσσων ἀγὴρ 

ρεῖ Οτΐρεη. ἷν. 459. ((ἢ, ν. 497, 688.) ΒΔΠ]. Μ. 1. οἷϊ. 
σύνην] ευγνωμοσυνὴν τοῦ. 

ΧΧΙΝ. Κηρία] κηριον 23, 1Ἰοό. καλοὶ] - σοφῶν Ατω. Μ8. 
αὐτῷ} αὐτῶν 68, 103, τού, 109, 1477 149, 157) τότ, 2ς4, 26ο, 2ος, 
296, 297., Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. 164. Ρεὶ. Ρ. «12. ἴασις] ἀκοὴ καὶ 
ιασης 23. δ Ἔχοη καὶ τασὶς 252. ιᾶμα 24. 

. Χχν. Εἰσὶν---ἀνδρ!} εἰσὶν ὁδοὶ ἀνδρὸς δοκᾶσαι ὀρϑαὶ εἶναι ΒΔΗΙ. 
Μ. '. ςο4ά. δδοκᾶσαι εἶναι ὀρϑαὶ] ορϑαι εἰναι δοκεσαι 140, 26σ. 
ορϑαι δοκεσαι εἰναι 252. εἶναι ὀρϑαὶ] τ. 68, 103, τος, 147, τι}, 
τότ, 248, 253, 2545) 296. (πρὶ. ΑἸά. α εἰναὶ τοό. τὰ μῶτοι) 
τὼ δὲ ΒΑΠ]. Μ. 1]. εἰ. αὐτῶν] αὖτε 103. 

ΧΧΝῚ. τὴν ἀπώλειαν ἑαυτὰ} αντε (ἀυ. Δῃ εἑαυτα) τὴν ἀπωλειαν 

εαυτα τὴν απωλεαν 103, (2ς3. υἱ νεῖ) 2ζ4, 20ξ, 296. ΑΪοχ. 

ἐπιγνωμο- 

68. 

᾿ τὴν ἀπωλειᾶν αὑτῇ τού, 157. αὐτὰ τὴν ἀπωλειαν τόρ, 147,17} 161, 
248, 207. ΟΟμΡΡΪ. Αἱά.. 

ΧΧΥΠΙ. Ὁ μέντοι---τὴν ἀπώλειαν] κ (Δἀάϊε. ἴπ πιᾶγρ. 80 εδά, πι. 
οὐπὶ ἑαυτὰ ροίξ ἀπωλείαν) 252. ἑαυτῷ ςόματι] αὐτε ξοματι 147. 
0. 1499 26οθ. φορεῖ) φορεσει 23. Φέρει 140, 36ο, 397.. τῦροφερε 
2906. τὴν ἀπώλειαν] Ἔ ἑαυτὰ 23ν τοό. ἀνὴρ ἄφρων] ἀνὴρ δὲ 
ἄφρων 147. ὥνὴρ ἄφρων δις. δά ἔῃ. σοπι. 7 εἰ εἰ ἑαυτῶ ορυσσει τὰ κακᾶ 
χαι ϑησαυριζει ἐπι τῶν ἑαυτε χείλεων πυρ ὁ ἀφρων, ονχ ἡ κατασκενῆ, 
αλλ᾽ ἡ προαιρεσις αἴτια 1τό:. τπᾶγρ. (δ. }οϊ. υἱ νἱἀεῖατ. Οἱ, ΑΡρεηά.) 
εἰ ἰπ ἰαῤίλε (εὶς ἰρπόπε οομάΐε Ογρυ. ἐπὶ δὲ τῶν---κακαὰ ἴπ σοι. [ε4.} 

κα οὐπὶ ἱπίεγαιεά, το3. ϑησαυρίζει πῦρ] ορυσσει πὺρ 111. τ. 23. 
ϑησαυριζεται πὺρ 147... 

ΧΧΝΙΙΙ. διαπέμπεται κακὰ] αἀπορελλει ἀντιδικιαν τότ. πηᾶγρ. 
καὶ λαμπτῆρα) καὶ λαμπτὴρ 2:4. θόλι] δαλε 14). ἄδα 4 (4. 
τ'υρσεύσει) τύυρσενει 68, τού, 147, 1ς7, 161, 2:2, 253) 260. ΑΙά. 

᾿Αἴεχ. φυρσεξεται (ῆς) 193. κακοῖς] αὐτοῖς δῖαν. Οἶτορ. φί- 
λας] -Ἐ ἀπο φιλων τορ. 

ΧΧΙΧ, καὶ ἀπάγει] και ἀπαγὴ (υἵ [Ξ:ρε) 147). καὶ ἀπαγγιλ- 
λει. 29). αὐτὰς] αὐτοῖς 297. 

26ο. (οπιρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. ". αὐτὰ] -᾿ μετὰ δολες4. διαλογίζεται 
λογίζεται 23, 103, τοῦ, 109, 147, 140, 1ς7,. 252.253,), 26όο,20ς, 206, 

207.. Οοπιρὶ, ΑἸά. ΑΙεχ.. ὁρίζει δὲ] οργιζες δὲ 111. ἐπιδακνων δὲ ᾿» 
τού, 1Ιο99 147» 140, ἐτῆ, 258, 26ο, 29ς, 297. Αἰά. δίαν. Οἰος. ἡ 
2τουοταὶ Ἡΐεῖτοθ. πᾶντα τῶ κακά] ῥγϑεπηϊτῖ. οριζες 23, τού, τος, 
147, 149) 197, 253, 26ο, 295, 207. ΑἸά. 8ίαν. Οἰΐτοξ. κακίας} 
κακῶν ΑΪεχ. ᾿ 

ΧΧΧΙ. γῆρας, ἐν δὲ ὁδοῖ;] γηρᾶς δὲ τορ. 
ΧΧΧΙΙ. Κρείσσων] κρεισσον 161. ἰσχυρα] -ἰ- καὶ ἀνὴρ φρονη- 

σιν ἐχὼν γεωργιε μεγαλξ ὅϑ, 103, τού, 140, 161, 248, 2 ς2, 2 54, 260, 

Βδέλυγμὰ βασιλεῖ δ τι. 12. 

13. 

ἴ4. 

1. τ6, 

17. 

28. 

20. 30. 

31. 32, 

ΧΧΧ. Στηρίζων δὲ] α δὲ 23, 68, το3, τού, τ49, ἰὸν δα ἐρηναδχ ον 

ωἡ 



ΠΑΡΟΙΜΙΊΙΑΙΙ. 

ΚΕΦ. ΧΥῚ. 

ΚΕ 

ΧΥῚΙ 

, 
.-. 

,ὥςο᾽. 

Φ. 

33. μακχρόνυμος ἱ ἰσχυρᾶ, ὁ δὲ χρατῶν ὀργῆς κρείσσων χαταλαμξανομένυ πόλιν, Εἰς χύόλπες ἐπέρχε- 

ται πάντα τοῖς ἀδίκοις, παρὰ δὲ Κυρίου πάντα τὰ δίκαια. 

ι. ΚΡΕΙΣΣΩΝ ψωμὸς. μεϑ᾽ ἡδονῆς “ἐν εἰρήνη, ἢ οἶκος πτολλῶν ἀγαθῶν χαὶ ἀδίχων ϑυμάτων μετὰ 

μάχης. Οἰχέτης νοήμων χρατήσει δεσποτῶν ἀφρόνων, ἐν δὲ ἀδελφοῖς διελεῖται μέρη. “Ωσπερ δὸ- 
’ ει 3 ’ » Ν νΝ Ψ 3 Ν ,ὔ Ν . 93, ΕΝ, ε ’ ες 

χιμᾷάζεται ὃν χαμίνῳ ἄργυρος χαὶ Χχρυσος, ὅτως εἐχλεχται δι ια, παρὰ πύρο: Καχος ὑπαζδει 

γλώσσης καρανόμων, δίκαιος δὲ οὐ προσέχει χείλεσι Ψευδέ ἔσιν. Ὃ χαταγελῶν πτωχϑ παροξύνει 
τὸν ποιήσαντα αὐτὸν, ὁ δὲ ἐ ἐπιχαίρων ἀπολλυμένῳ οὐχ ἀϑωωδήσεται, (ὁ δὲ ἐκισπλαγχνιζόμενος 
ἐλεηϑήσεται. ἡ Σ Στέφανος γερόντων τέχνα τέχνων, χαύχημα δὲ τέλνων εὐ 2] αὐτῶν" τὸ τις8. 

,. ὅλος ὁ χύσμος τῶν χρημάτων, τῇ δὲ ἀπίςε ἐδὲ ὀξολός. οὐχ ἀρμόσει ἄφρονι χείλη πιςὰ, δὲ 

δικαίῳ χείλη Ψευδὴ. Μισϑὸς χαρταν᾽ παιδεία τοῖς χρωμένοις, ὃ δ᾽ ἂν ἐπιςρέψῃ εὐοδωθήσεται. 
Ὃς κρύπτει αδιχήματα, ζητεῖ φιλίαν, ὃς δὲ μισεῖ χρύπτειν, διΐςησι φίλες χαὶ οἰχείβς. Συντρί- 

δει ἀπειλὴ χαρδίᾳν φρονίμου, ἄφρων δὲ μαςιγωθεὶς οὐχ αἰσϑάνεται. ᾿Αντιλογίας ἐγείρει πᾶς 
, κακὸς, ὁ δὲ Κύριος ἄγγελον ἀνελεήμονα ἐκπέμψει αὐτῷ. Ἐμπεσεῖται μέριμνα ἀνδρὶ, γοήμονι; οἱ 

δὲ. ἃ ἄφρονες διαλογιδᾶνται χαχά, Ὃς ἀποδίδωσι χαχὰ ἀντὶ ἀγαθῶν, οὐ χινηϑήσεται χαχὰ ἐκ τοῦ 

οἴχου αὐτῇ. ᾿Ἐξουσίαν δίδωσι λόγοις ἀρχὴ δικαιοσύνης, πτροηγεῖται δὲ τῆς ἐνδείας ςάσις καὶ 
μάχη. Ὃς δίχαιον χρίνει τὸν ἄδικον, ἄδικον δὲ τὸν δίχαιον, ἀχάϑαρτος χαὶ βδελυχτὸς πταρὰ 

. Θεῷ. Ἱνατί ὑπῆρξε χρήματα ἄφρονι : χτήσασϑαι γὰρ σοφίαν ἀχάρδιος οὐ δυνήσεται" ὃς ὑψη- 

λὸν ποιεῖ τὸν ἑἐχυτᾷ οἶχον, ζητεῖ συντριξήν" ὁ δὲ σχολιάζων τ μαϑεῖν, ἐμπεσεῖται εἰς χαχά. Εἰς 
΄ Ν “ ε Μ , Ν» » “ ) ν : ΄ 'ν ΄ 

πάντα χαιρὸν φίλος ὑπαρχέτω σοι, ἀδελφοὶ δὲ ἐν ἀνάγχαις χρήσιμοι ἐςξωσαν, τότε γὰρ χάριν 
ἰδ Ἅ, 2 ρῷ ς ρ᾿ ΝΟ» ; “ 42 

γενγῶνται. ᾿Ανὴρ ἄφρων ἐπιχροτεῖ χαὶ ἐπιχαίρει ἑαυτῷ, ὡς χαὶ ὁ ἐγγυώμενος ἐγγύη τῶν ἑαυτᾷ 

2οό. Οοπλρὶ. ΑΙά. (ΑἸεχ. ἰπίεσ ὑηςο8.) -{- εδάδηι ἔεγε Αση.. Μ8. εἰ ρ.212. πατέρες αὐτῶν] ο; πατέρες ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1. οἷ. τὰ πιγὰ 
Ἐκ]. 81αν. Οὐἶγος. ὁ δὲ χρατῶν] ὃ γὰρ κρατῶν ΟγΠ]]. ΑΙεχ. νοὶ. ν΄. ἄτα. δὰ ἔπ. Τςοη,.} κα 23, 68, 103, τού, 140, 161, 348, 2 93, 253) 24) 
Ρᾶττ. ἷ. Ρ. 147. κρείσσων 25] 23, 68, τορ, 252, 297. ΑΝ]. 8Ιἀν. 426ο. Οοπιρί. ΑἸεχ. Αττι. Μ8, εἰ Εὰ. 
Οἴἶτορ. χρείσσον το23. καταλαμδβανομένα]} ρτετηϊττ. τῷ ΑἸεχ. πό- ΝΙΙ1. Οὐχ ἁρμόσει] ἐχαρισμώσι ((ο) 103. ἄφρονι] αφρὼν ́χ3. 
λιν] Ἔ ἰσχυρῶν. 23, 1Ἰοό. ἜἘ οχυρᾶν 140, 2ς2, 2ς4, 260, 207. “πό- αφρον 147. χεΐλη πιςὰ] χείλη περισσὰ ΑΪεχ. . 

λεις ὀχυράς. Αττα. Μ5. εἰ Εά. ΨΙΠ. ποααιδεία ] ΠΣ ἡ 68, τού, 147, 157» 161, 248, 2 ς2, 
ΧΧΧΙΙ. Εἰς κόλπες] εἰς κολπον 23).103, τού, 140, 2ςα, 253, 253, 2ς4, 20ς, 206, 207. Οοπιρῖ. ΑἸά4. ΑΙεχ. ἐπιρρέψη] εἐπιςρεψει 

46ο, 296. ρῥγαπιῖττ, πάλιν Ατηι. Μϑ8. εἰ ΕἘά. τιάντα] τάντα ταῦ- 103) 100, 22. 
τα ὅ8ϊ[αν. Οἴἶτον. τοῖς ἀϑίκοις] τοις δικαίοις 68, 448. Οοιηρί. παρὰ ΙΧ. φιλίαν] σοφιαν (πιᾶτρ. υὐ ἰπ ΕΔ.) τορφ. κρύπήειν) -Ἑ δὲ 
δὲ} α δὲ 14). παρα γὰρ τ49ς. τῦᾶντα τὰ] σασιν τὰ ἃ 23,103, 147, 103. διίςησι] ἰσησι 68, 103, (τότ. οοττ. υἱ ἴῃ Ἑὰ. τι. τες.) 248. 
(1 ς7. εχ σοττ.)} 252. τὰ 140, 26ο, 29ς, 2906. ΟομΡὶ. ' δὸς 

Χ. Συντρίδει συντριδη τοςφ. ἀπειλὴ] ἀπειλῆς 103. ἰκ αἱ- 
1. Κρείσσων] κρεῖσσον 103. τοολλῶν ἀγαϑῶν) τληρης αγαϑὼν σϑανεται) -- πλήγην δῖαν. Οἶτορ. 

πολλὼν 23, 29ξ. ὈΓΞΠΪ τ, πληρῆς 68, 103) τού, 109. 1479 149: 157) ΧΙ. ἐγείρει} ἐγερεῖ 147,17, 297. ΑἸεχ. . ἀνελεήμονα } ἐλεημονα ΕΣ 
161. 248, 2ς2, 2ζ3,) 2ζ4) 260, 206, 297). (ομρΪ. ΑἸά. ΑἸεχ. ς καὶ 103. ἐκπέμψει] ἐπιπέμπει 21. Βαῇὶ. Μμ. Ν 427. ἐκπέμπει τοῦ. “.- 

ἀδίκων ϑυμάτων}] καὶ ϑυματων αϑδικὼν 23. α αδικὼν τοό. κα Αγ. πεμψει 147. αὐτῷ] εαντὼω τοῦ. 
Μ5. εἰ Ἑὰ. ΧΙ]. ἀνδρὶ νοήμονι γοήμονει ανδρι 21. ἴτ. 103, 2ς3. διαλογι- 

11. Οἰκέτης] ἱκέτης (9) το3. Οἰκέτης νοήμων οἰκέτης σοφὸς Ογ- δνται] λογιένται 100. ν 

εἰ}. ΑἸεχ. νοἱ. νἱϊ. ρασῖ, ἢ, Ρ. 2097. Οἰκέτης νοήμων κρατήσει] Εἰ 26τ- ΧΙΠΠ. Ὃς ἀποδίδωσι} ὃς ἀνταποδίδωσι 22. ὃς αποδωσει 20ς. 
τμς ἱπιοίδέρεπε φεὲ τεγαὶ Ατλδγ. διελεῖται] διερειται (ῃς) 14). διαι- Ὃς ἀποδίϑωσι--ἀγαϑῶν] ὁ ἀνταποδιδὲς κακὸν ἀντὶ ἀγαϑὲ Αἴμρη. ἴἷ,΄ 
ρειται 149, 26ο. 40ο. οὐ χινηϑήσεται] οὐ νικηϑησεται 1.023. ἐκ τῷ οἴκου] εἰς τοὺς 

111. ἐν καμίνῳ] Ροππυτ ΡΟΣ χρυσὸς τς). εἰς κάμινον ΟἸεῖ). οικες 1]. 

᾿ΠἈΪοχ. Ρ. 476. ἐν χαμένῳ ἄργυρος] αργύρος ἐν καμινω 23. οὕτως ΧΙΝ. Ἐξασίαν] - δὲ 2:4. λόγοις] αὶ 23. ἀρχὴ] α 1023. 

ἐκλεκταὶ καρδία!) ὅτος ἐκκέεται (ῆς) καρδία ᾿ιο2. ἐκλεκταὶ καρ- ᾿ ἀν. φάσεις 252. ' 
δίαι] ἐκλεγεται καρδίας 23, 149, 26ο. εχλεκτων χαρδιαι 296. ἐκλέ- ἀκάϑαρτος καὶ βδελυκτὸς] βδελυκτοι 23, το. ἐχμεεγαὐϊιε 
γέται καρδίας ἀνθρώπων ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1. οἰτ, ἐκλεκτῶς καρδίας Ατγηι. ἡ παρὰ Θεῳ] παρα Κυριω και ἀμφοτεροι 2 3. δὴ Κυριω 

Μ5. εἰ Εα. παρὰ Κυρίῳ] παρὰ Θεω [1], 2ς4, 29). ὁ Κυριος 23. ἀμφότεροι τοό. παρᾶ τω Θεω 147) 96. 

Κυριος 140, 26ο. (ἸΙΙετη. ΑΙεχ. 1. εἶς. ὁ Θεός Αγῃ. Μὅ. εἰ Εἀ. ΧΥῚ.. χρήματα ἄφρονι] κτήματα ἀφρονι 23. ἴ{. τοό. χτήματα 

ΙΝ. γλώσσης) γλωσσαις 68, τοῦ, 1ς7. τό, 248, 2ος. Οοπιρὶ. ἀνδρι ἄφρονι 2ζ 4. κτήσασϑαι γὰρ] κτησασϑαι δὲ 11. σ οφίαν} 
Ὑλωσσὴ 103, 253) 254) 260, 297. παρανόμων) παρανομε 252. σοφιας ΠΙ. ἀκάρδιος] ἀκαϑαρτος 147. ακαρδιε 149,260. ποιεῖ, 
παρανομω 2ς3, 3 54. δίκαιος δὲ] αδικος δὲ 68, τότ, 248. Οοπιρὶ.. τὸν ἑαυτα 5 οἶκόν] τὸν ἑαυτα οἶκον ὥοιει 297. ζητεῖ συντριξήν] φμτ 

οὐ ̓ προσέχει] - οὐ 68, ι61, 2.48. ΘΟΥΟΡΙ. χείλεσι ψευδέσιν] - τοῦ ᾿γείπαπι ΝὟ ει. 1,4Ἃῖ. εχ Μδ. δ. Θεγπὶ. ὁ δὲ σκολ. τὰ μαϑεῖν] εἰ φμὶ 

πιςου ολος ὁ χοσμος τῶν ἢ χρημᾶτων, τα δὲ απιςξ δὲ οδολος 23, 68, ἄευμαι ἀϊζενε Ν εῖ. ΤιΑῖ. Ὁ] ἔργα. 

140, τότ, 248, 22,253, 2ς4.,, 260. (ὐοπηρί. ΑἰΙεχ. -Ἐ ολάξηι ἔετε Ατπῃ. ΧΥῚΙ. Εἰς τᾶντα καιρὸν] εἰς σαντα χρόνον 23. φίλος] ὁ φιλος 

Μ5. εἰ Ε4. χειλεσι ψευδὴ εἰ οὐπὶ δἀαἴτ. τὰ πιςα ὅζς. οἱ νἰάείυτ, 1092... 23,68, 103, 149, 161) 248, 26ο. (οπιρὶ. ἀϑελφοὶ δὲ] , δὲ 23, 68, 

Ἔ τοῦ πιρὸν ὁ χοσμος ολὸς τῶν χρήματων τῇ δὲ απιςὰ εδὲ οδολος ᾿ιοό. 103» 147, 157, (τότ: ἀἀάϊε. ἔργα 11π. ἃ ρυπια πὶ.) 248, 297. Οοπηρί. 

Νν. Ὁ κατὰἀγελῶν στωχὩ] ὁ ἀτιμάζων πένητα Β4Π]. Μ.- ἴ. 2ος. ΑΪά. Οτερ. ΝΥ. ἱ. 196. χρήσιμοι ἔσωσαν) ἐξωσαν σοι χρῆσιμοι 

τοαροξύνει) τσταροξυνη το3. ἐκ ἀϑωωθήσεται] εκ ευοϑωϑησεται 149ς 43. [{. 103, τοῦ, 253. ̓ ν γεννῶνται] πλέσιει γίνονται δῖαν. Οἴἶτος. 
26ο. ἐπισπλαγχνιζόμενος σπλαγχνιζομένος τοό. ΑἸ χ. 

μα] δοξα 23, τού. καύχημα δὲ τέκνων] δόξα, δὲ" παισὶν ΟἸεπι. Αἰεχ. ,ροηάε ἀνιῖοο ᾿πο, φωμοαααποαμηε φιὶ οὐἑίραιί (6 (ροηίογένι αρεσουμσι {μ- 

νοι. ΠΙ. »»"- 50 

ΧΥΤΙΙ. ἐπικροτεῖ } κροτεῖ 23, 149, 252. επικρατει ιοό. ὡς 

Ν Στέφανος γερόντων] ςέφανος γῶρ ὄντων (Π0) 1603: καύχη- καὶ 1 6]...23, 149,22, 2600. ὡς καὶ ὁ ὅζο. χὰ ἤη. οοπι.}.... δρομάδας 5 ""- 



ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. 
ΚΕΦ, ΧΥΠ, 

φίλων. Φιλαμαρτήμων χαίρει μάχαις, Ὁ δὲ σχληροχάρδιος οὐ συναντᾷ ἀγαθοῖς" ἀνὴρ εὐμετά- τ9. 20. 
ξολος γλώσσῃ ἐμπεσεῖται εἰς χαχὰ, Καρδία δὲ ἄφρονος ὀδύνη τῷ χεχτημένῳ αὐτήν" οὐκ εὐφραί- 

γεται πσατὴρ ἐφ᾽ υἱῷ ἀπαιδεύτῳ, υἱὸς δὲ φρόνιμος εὐφραίνει μητέρα αὐτΕ. Καρδία εὐφραινομένη 
εὐεχτεῖν ποιεῖ, ἀνδρὸς δὲ λυπηρξ ξηραίνεται τὰ ὁὑςὰ. Λαμξάνοντος ϑώρα ἀδίχως ἐν χόλποις οὐ. 

χατευοδδνται ὁδοὶ, ἀσεξὴς δὲ ἐχχλίγει ὁδὰς δικαιοσύνης. Πρύσωπὸν συγετὸν ἀνδρὸς σοφϑ, οἱ δὲ 

ἣν ὀφθαλμοὶ τϑ ἄφρονος ἐπ ἄκρα γῆς. ᾿Οργὴ πατρὶ υἱὸς ἄφρων, καὶ ὀδύνη τῇ τεχόση αὐτόν. Ζη- 
μιᾶν ἄνδρα δίχαιον οὐ χαλὸν, δὲ ὅσιον ἐπιξϑλεύειν δυνάςαις δικαίοις. 

ἐσϑαι σχληρὸν, ἐπιγνώμων, μακχρόϑυμος δὲ ἀνὴρ φρόνιμος. 

21. 

ἐμ 

Ὃς φείδεται ῥῆμα τρὸ- 
᾿Ανοήτῳ ἐπερωτήσαντι σοφίαν σοφία 

λογισθήσεται, ἐγεὸν δέ τις ἑαυτὸν “πποιῆσας, δόξει φρόνιμος εἶναι. 
Ἑ τ ΚΕΦ, 

“ΣΝ Ω ΄ ΝΖ 2 “ἈΝ “2 ν ΧΥΠΙ. 
ΓΙἊΡΟΦΑΣΕΙῚΣ ζητεῖ ἀνὴρ βαλόμενος χωρίζεσθαι ἀπὸ φίλων, ἐν παντὶ δὲ χαιρῷ ἐπονείδιςος ἕςαι. τ. 

Οὐ χρείαν ἔχει σοφίας ἐνδεὴς φρενῶν, μᾶλλον γὰρ ἄγεται ἀφροσύνη. “Ὅταν ἔλϑη ἀσεξὴς εἰς 2. 3. 

βάϑος κακῶν, χαταφρονεῖ, ἐπέρχεται δὲ αὐτῷ ἀτιμία χαὶ ὄνειδος. “Ὑδὼρ βαϑὺ λόγος ἐν χαρδίᾳ 4 

ἀνδρὸς, ποταμὸς δὲ ἀναπηδύει χαὶ ττηγὴ ζωῆς. -Θαυμάσαι πρόσωπον ἀσεξὲς οὐ χαλὸν, ἐδὲ ὅσιον 
ἐκχλίνειν τὸ δίχαιον ἐν χρίσει. Χείλη ἄφρονος ἄγϑσιν αὐτὸν εἰς χαχὰ, τὸ δὲ ςόμα αὐτᾶ τὸ ϑρασὺ 

ϑάνατον ἐπικαλεῖται. Στόμα ἄφρονος συντριβὴ αὐτῷ, τὰ δὲ χείλη αὐτῇ παγὶς τῇ ψυχῇ αὖτ. 7. 
᾿Οανηρς χκαταξάλλει φόξος, ψυχαὶ δὲ ἀνδρογύνων φειγάσεσιγν. Ὃ μὴ ἐωβενθὲ αὐτὸν ἐν τοῖς εἶς 

γοις αὐτϑ, ἀδελφός ἐς! τ λυμαινομένου ἑαυτόν. Ἔχ μεγαλωσύγης ἰσχύος ὄνομα Κυρίου, αὐτῷ 
Ὕπαρξις πλεσίου ἀνδρὸς “πόλις ὀχυρὰ, ἡ δὲ δόξα αὐτῆς 

Πρὸ συντριξῆς ὑψϑται χαρδία ἀνδρὸς, χαὶ πρὸ δόξης ταπεινᾶται. 

χρίγεται λόγον πρὶν ἄχϑσαι, ἀφροσύνη αὐτῷ ἐς! χαὶ ὄνειδος. 

Φι ὧν 

δὲ προσδραμόντες δίκαιοι ὑψᾶδνται. 
7 ᾽ ΄ ἃ 2 

μέγα ἐπισχιάζει. ος ἄχο- 

Θυμὸν ἀνδρὸς πορᾳὔνει ϑεράπων 

ογμπιν Απιδυ. ἐγγύῃ] ἐγγυσει 103. εγγνεῖι 140, 1.7, 2606. τῶν 
ἑαυτῷ φίλων] τας ἑαυτε Φιλξί ἐπὶ δὲ τῶν εαὐτὰ χιειλεὼν καὶ οδὼων τσὺρ 
ϑησαυριζει 23,2ς2. τὸν εαντα φιλον 68, 103, τότ, 248, 2:3, 2 54, 206. 

Ι. προφάσει] προφάσει 68. - δὲ 147. 
σϑηνᾶι 103, 243: ἀπὸ φίλων] α απο 23) 68, 103, τού, τό:, 248, - 
2ς3. ΑΙ4, ἐν παντὶ δὲ] α δὲ 43. 

χωρίζεσϑαι!] χώρι- 

Οοπιρὶ. ΑΙεχ. τὸν εαυτὰ Φιλον" ἐπι δὲ των ἑαυτξ χείλεων καὶ οδὼν πὺρ 
ϑησάυριζει τοό, 140, 2Ζόο,29ς. ἢς;, ἤπε καὶ οδων, το, 147.1 7» 297. 
Αἰά. δ[αν. Οἴἶτορ. ! 

ΧΙΧ. χαίρει] κειρει ΠῚ. μάχαις] ὑψων ϑύυραν αὐτὰ ζητει συν- 
φριξην (23. Τὴν ».) ιτσό, 2ς2. (ΑἸεχ. Ὁ Χ ἴῃ οἤδγ. τη.) Ἔ εαάεπι, 

ἰῇ ἑαυτε, 103, 140, 253, 260, 29ς. -ἰ ὃς ὑψοῖ οἶκον ἑαυτξ, ζητεῖ 
συντριδῆν. Ατη,. Ἐώ. 

ΧΧΙ. αὐτὴν] ἑαυτὴν 102. υἱὸς δὲ] α δὲ τος. νἱὸς δὲ ὅτο. δά 

1. Οὐ χρείαν --φρενῶν Νοη ορω: ο Τρ δας δὲ ἀξ μη: 

Οαἤϊλη. ἄγεται] ἀγάγεται ΑΙεχ. ἀφροσύνῃ] ευφροσυνὴ 23, τού. 
111. Ὅταν ἔλϑη} οταν ἐπερχέται 14). Ὅταν ἔλθη ἀσεξὴς] 

ἀσεδὴς ἐμπεσὼν Ὠϊάγπι. ἀς Τηήπ. Ρ.416. ἀσεδὴς ἐλϑὼν ΟΠιγίοῦ, 
ἷχ. 141. εἰς βαάϑος] εἰς βαϑὴ 23, 296. 

ΙΝ. λόγος] βελη 2:4. τοταμὸς δὲ] α δὲ 14). ἀναπηδύει 
ἀναπήδων 23,103, 100, 147»140, 179,22, 253) 260, 20ζ, 407. ΑΔ. 
ΑΙεχ. πη. Μ5. εἰ ἘΔ. ϑῖαν. Οὐἶγορ. ἀναπηδᾶ τοό. καὶ πηγὴ] 

δπ. οοτη.7 μαθεῖ ᾿πῖογ ὕποὸβ Αἶεχ. εὐφραίνει] εὐφρανεῖ ΑΙεχ. μη- ακχᾶιν 23) 147) 149,1 57 ϑῷν 295: βαθεῖ χαὶ ἰπίοῦ ὑποορ Αἰεχ. 
τέρα αὐτῇ} πατερα αντὰ 206. ὔ ζωῆς} σοφιας 22, 26ο.. 

ΧΧΙ]. εὐφραινομένη] κα τοό. ανδρὸς δὲ] αὶ δὲ 14. τὰ ὁςα] Ν. Θαυμάᾶσαι ΟΠ ἩΣ ἐπιγινώσχειν πρόσωπον Βαῆϊ]. Μ. 1]. 
οςεα (οτα Ὁ τα) 23, 2ς2. 
2907. Αἰά, 

ΧΧΠΙ]. Λαμβανόντος δῶρα) λαξων δωρα 23. λαμᾷξανοντες δωρα 
103. λαμᾷαύων δωρᾳ 252, 295. ἀϑίκως ἐν κόλποις] εν κολπὼ αδὲ- 
κως 23, τού, 22, 2ζ37 2.4. 260, 20ς, 296, 290). ΑΙεχ. ἐν χολποις 

ατῶ 1ο9, 147» 140, 1ς7, 254, 260, 203, 27). δὲ ὅσιον] «δὲ δικαιον τότ. τηᾶγρ. 
ΥΊΙ. ἄγεσιν αὐτὸν] ἀγεσιν αὐτα 1Π1. αἀγει αὐτὸν 43. 

αὐτὼ 1το3. τὸ δὲ ςόμα---ϑρασὺὴ] εἰ ο: αμάαα Ἡϊετοη. 
ΥΙ1. αὐτῷ] αὐτὰ 207. 
ΝΠ. Ὀκνηρὲς] ΟἈνΉρΟΥ 237) 96. Ὀγξοιηϊί. νεγόα αὐμίσίογεπε πιοῖ- 

αγΎδσιν 

Ἦν αδικως͵ 68, 149, 248. Οοπιρὶ. ασεδεις ([Ὀττε ἀσεδω() εν κολποις τό. δῖα : πουϊδπια ἀκίεπε ἐσγωηι ρεγυεπὶμπε ἴα ἱμεΐσια νεπίτ,. ΟΔποά. Ηδ- 
τηᾶτσ. οὐ Χατευοδενται] οὐ ) κατευοδεται 23», 22, 29ς. ὃδο!)] ἐν Ὀδεῖ ελάξῃη ἔεγε ἴῃ τηᾶγρ. Αστη. Ἑὰά. ψυχαὶ δὲ] δὲ αὐΐοτίρι, ἔργα [Ἰπ. 
οδοις 23) 252, 20ς. ρῥγαπηϊῖ. αἱ 68, 103, τοό, 109, 147» 149, 157, 161. ὄνδρογύνων] ἀνδρὸς γυναίων (ἢς) 406. πὰ (οοττ. υἱ ἴπ 
26ο. (οπιρί. ΑἸά. ἀσεβὴς δὲ] α 23» 252, 295. ἐκχκλίνει ὁδὲς]} ἐεκ- . Εά. ἃ μήπια πι.} Ατπι. Μϑ8. 
κλινει γὰρ οὗας 23, 252, 20ζ. ΙΧ. αὐτὸν] εἐαντον 23, 68, 149, τό, 248, 2ς2, 2ς3, 2:4, 406. 

ΧΧΙΝ. συνετὸν) σύνετε 142. συνετὸν ἀνδρὸς σοφῷ] ανδρός συν- Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Ισηδὲ. Ερ. [πῖἴεγρ. δὰ ΤΥ]. 8. ). Βαῇ]. Μ. ἱϊ. 393. 
:τ8 σοῷον 23, τού, 252. Α΄πη. Εά.. σύνετε ανδρος σοῷον 103, 2.3. ἐν τοῖς ἔργοις] αν τοῖς 'Ι0ῷ. αὐτ8]} ἑαυτὰ 23. Ιφῃλῖ. 1], οἷξ. τε 
Αἴεχ. “ ἐπ᾽ ὥκρα γῆς] ἐπ᾿ ἀχρα γῆς 23, 147. ΑΙεχ. λυμαινομένα] τὰ μὴ λυμαινομένε 33. τὰ λυμαινομένε ἑαυτόν] τάτε 

ΧΧΨ. τῇ τεκέσῃ} α τῇ 1ο3. αὐτὸν] αὐτῇ ΠῚ, τόι, 248. ὃς τὴν ψυχὴν ὠφαιρεῖται (ῇς οοιτεᾶυπι ἴπ πιᾶτς. ἃ πὶ. ῥτῖπι4) Αγῃι. 
Οομρὶ. Ἶ Μϑ5. 

ΧΧΨΝῚ. Ζημιδξν ἄνδρα δίκαιον] Οιαφάστε υἱγαπὶ ἠωβασι ὅγτ. Βατ- Χ. Ἐκ μεγαλωσύνης) ἐκ μεγάλης τοφ. εν μεγαλοσυνη ἠδὲ 
Ηεῦτ. δϑυνάςαις] δυναςην, εἰ δυναςας (εχ σοιτ. πὶ. τες.) 161. ὄνομα Κυρίου) ῥγαεγηϊτ. φάνερον το 23, 140, 260, 29ς. ργαεηηϊτε. τὸ 

ΧΧΨΝΊΙ. Ὃς φείδεται), ος φεισεται 1το23. ῥῆμα προέσϑαι) ρηῃμὰ τοῦ. ονομα Κυρίω 297. ργατηϊί. φανερόν ἐς Ατπι. Μϑ8. εἰ Ἐά. 
προΐῖςαι (Πς) το3. τ΄. 147. ρῆμα προελεσϑαι 1ς7, 2:4. προίσϑαι ταροσδραμόντες] τοροσδραμεντες το2. ὑψᾶνται] σώζονται ϑῖᾶν. 
σχληρὸν] σκληρὸν προελεσϑαι 2οό. σκληρὸν) σκληρων 103. ἔπι- Οἶος. Ε- 

«βὶ γνώμων] ἐπιςημὼν 43. (2 52. τηᾶτρ.) φρόνιμος} “ κρείττων του μὴ ΧΙ. τλεσίου ἀνδρὸς} κα ἀνδρος 33. Ὡλεσιων 140, 26ο, 29ζ. 
2 ζητεντος μαϑεῖν δ᾽ ἐπερωτῶν 68, τό6:ι. - ελάεπι, ἤης ὁ ἐπερωτῶν, πόλις ὀχυρὰ] πολις ἰισχυρα τοό. ἡ 1 δὲ δόξα) κα δὲ τοό. ἡ δὲ δόξα 

Αἰά. 
ΧΧΥΠΙ. σοφίαν) κα Οοηηρὶ. ΑἸοχ. 

ἀφῶνον δὲ τις (πηάγρ. ΔΌ αἱ. π1.} τού. 
δόξει) δοξη το. 

ἐνεὸν δέ τις} ἐνεος δὲ 23. 
ε . "» ᾿ 
ἑαυτὸν ποιήσας] -Ἐ συννᾶν 21. 

Ά 

ὅς. δὰ ἤη. οοπη.7 α 29). θόξα αὐτῆς] δόξα αὐτὰ ϑῖαν. Οἰἶξτορ. 
μέγα) μεγαλα 2:4. ἱλαρὸν δῖαν. Οἶτος. ΄᾿ἐπισχιάζει] ἐπισκιάσει 
ΠΠ1Ι. ἐπισκιάζη ΑἸά, 

ΧΠΙ. ἐς} ἐσαὶ τος, 140, 260. 



ΠΑΡΟΙΜΙΑΙΙ. 

ΚΕΦ. ΧΝΠΙ. 

ΤΣ φρόνιμος, ὀλιγόψυχον δὲ ἄνδρα τίς ὑποίσει ; Καρδία φἐ δ ίμεῦ χτάται αἴσϑησιν, ὦτα δὲ σοφῶν. 

16. 17. ζητεῖ Ἐ ἐγγοιαν. Δόμα ἀγϑρώπα ἘΡΕΑ ΤΙΣΙ αὐτὸν, χαὶ παρὰ δυνάςαις χαϑιζάνει αὐτόν. Δίχαιος, 
18. ἑαυτξ “χατήγορος ἐν πτρωτολογίᾳ, ὡς δ᾽ ἂν ἐπιξάλη ὁ ἀντίδικος ἐλέγχεται. 

19. σιγηρὸς, ἐν δὲ δυναςείαις ὁρίζει. 
20: λῆ, ἰσχύει. δὲ ὦ ὥσπερ τεϑεμελιωμένον βασίλειον. 
δι. αὖτ, ἀπὸ δὲ καρπῶν χείλεα αὐτϑ ἐμπλησϑήσεται. 

22. δὲ κρατᾶντες αὐτῆς ἔδονται τὲς χαρπὲς αὐτῆς. 

δὲ παρὰ Θεδ ἱλαρότητα: ὃς ἐχξάλλει γυναῖχα ἀγαϑὴν, ἐχξάλλει τὰ ἀγαθὰ, ὁ δὲ χατέχων μοι- 
9 ΄ 2 δὰ ᾿ ΄ Ν «Ὦλ »- Ν. Ἧ ΣΝ: 3 ἮὉἝ 

Αφροσυνὴ ἄγδρος λυμαίνεται τὰς ὁδδς αὐτϑ, τὸν δὲ Θεὸν αἰτιᾶται 3. χαλίδα, ἄφρων χαὶ ἀσεδῆς. 

τῇ χαρδίᾳ α αὐτᾷ. 

.. ΙΙΛΟΥΤΟΣ προστίϑησι Φίλους πολλὲς, 

᾿Αντιλογίας “παύει 

᾿Αδελφὸς ὑ ὑπὸ ἀδελφδ βοηϑέμενος, ὡς πόλις ὀχυρὰ χαὶ ὑψη- 

᾿Απὸ χαρπὼν κύματος ἄνηρ πίμελησι χοιλίαν 

Θάνατος χαὶ, ξωὴ ἐν χειρὶ γλώσσης, οἱ 
Ὃς εὗρε γυναῖχα ἀγαϑὴν, εὗρε χάριτας, ἔλαξε 

ε νν Ων Ν᾿ 9 ΕΝ ἴδ ε ’ [4 ’ 

ὃ δὲ “τωχὸς χαὶ ἀπὸ τῇ ὑπάρχοντος φίλδ λείπεται. 

Μάρτυς ψευδὴς οὐχ ἀτιμώρητος ἔςαι, ὁ δὲ ἐγχαλῶὼν αδίχως οὐ διαφεύξεται. Πολλοὶ ϑεραπεύεσι 
’ ’ δ Ν ε Νν ’ » : 3 ’ δε Δι, 2 Ἁ Ν ρ᾿ ς: 

γ. πτρόσωπα βαθΊλεὺν, πᾶς δὲ ὁ χαχὸς γίνεται ὄνειδος ̓ ανῦρί. Πᾶς ὃς ἀδελφὸν πτωχὸν μισεῖ, καὶ - 

φιλίας μαχρᾶν ἕςαι!" ἕνγοια ἀγαϑὴ τοῖς εἰδόσιν αὐτὴν ἐγγιεῖ, ἄνηρ δὲ φρόνιμος εὑρήσει αὐτήν" ὃ 

8. πολλὰ χαχοποιῶν ἘελΕ ΘΙ ΒΕγι χαχίαν, ὃς δὲ ἐρεϑίζει λόγους, οὐ σωθήσεται. 
ἘΡὦ 

Ἁ 3 3 ΄ 

9. γῆσιν ἀγαπᾷ ἑαυτὸν, ὃς δὲ φυλάσσει φ φρόνησιν, εὑρήσει ἄγαϑά. Μάρτυς ψευδὴς ἐχ ατιμωρητος 
ΝΜ 9.ϑ ἋἉ 3 ΄ ’ ϑ ρὸ εν 3 “Ὁ 

ἕςαι, ὃς δ᾽ ἂν ἐχχαύσῃ χαχίαν, ἀπολεῖται ὑπ᾽ αὐτῆς. ΣΟ. 

ΧΙΝ. ὀλιγόψυχον " ἀυδμα] ανδρα δὲ ολιγοψυχον 23) τοῦ, 149, 
46ο.. κα δὲ 17. τίς ὑποίσει] τις ποιήσει 103. 

ΧΨ. κτᾶται αἴσϑησιν] γνωσεται γνωσιν 161. ΠΠΔΓΕ,. 
ΧΥῚ. Δόμα ἀνθρώπε ἐμπλατ. αὐτὸν] δωροις καὶ δομασιν εὐχερεια 

και δοζα παραγίνεται ιόι. τηΆΓΡ. ἐμπλατύνει] ἐνπλανει (ἢ) 23. 
ΧΝῚΙ. ἑαυτὰ κατήγορος] αὐτῷ κατήγορος Οήρεῃ. ἴ.. 646. ὡς 

δ᾽ ἄν] ος δ᾽ αν το3, 149. ἐπιξάλη] εἐπιξαλλει 103. 
ΧΥΤΙΠ. ᾿Αντιλογίας σσαύει σιγηρὸς Οὐπιγαάι ὅδ ίομες (καί (γέ 

0. πιαύει!} ταυσεε 140, 2ξς2, 4.4, 26οθ. παύση 2οό. σιγῆη- 
᾿ ρὸς} κληρος 23, (τού. πηᾶγε,. 8Ό 4]. π1.} τος, 147, 157, 355, δος. Αἰά. 

ΑΙεχ. Ῥιόζορ. ἴῃ (δῖ, Νίς. ἴοι. ἢ. Ρ- 90. ὃ σκλῆρος 161. Τηᾶγρ. 
ιν: Οήρεη. ᾿ϊ. 4.ςο. ὅγγ. Βαυ-ςεῦγ. ὁκοὴ ἡ ἀκοὴ (ῆη.) Απῃ. Ἑά. ἐν 
δὲ δυναςείαις καὶ ἐν ϑυναςαις 23., ἐν δυναςαις 68. εν δὲ δυναςαις 
(103. υἱ νἹάοῖγ) τού, τορ, 1470 140, 157» 161, 248, 2ς2, 260. 

Οοιρὶ. ΑἸά4. ΑἸεχ. οἱ ἐπίεγ βοϊοπίος Αὺρ. ὁρίζει) - πραγματα 

23, 254. 2097. 
ΧΙΧ. ὡς πόλις---ὐψηλὴ) ἐχαἰιαῤῥἑέεν ἤει εἰοίίας πᾶρπα Ῥαυϊη, 

καὶ ὑψηλὴ] α΄49, 26ο. καὶ ὑψηλὴ ὅζτο. δὰ ἄπ. οοη,.} χαὶ ὡς με- 
ὍΣΣ μοχλευμένη βασιλεία. ΟΠ γίοῖ. 1. 36). (ΟΕ, 1. 606.) ὥσπερ τεϑε- 

) 

τ Αἢ 

ἊΝ μελιωμένον] ὡσπερ μεμοχλευμενον 23, (2ς2. πηᾶγρ.) 2ος. 
ΧΧ. ᾿Απὸ καρπῶν] απὸ χκαρποὺ τού, 252, 260, 20ύ, 297. ΑΙιχ. 

τίμπλησι) τιμπλήσει ΑΙοκχ. 
ΧΧΙ. αὐτῆς ἔδονται) αὐτὴν εἐδονται 23. κα αὐτῆς Ιοὔ. 
ΧΧΙ]. εὖρε χάριτας] ευρειτα αγαϑα το3, 252. παρὰ Θε2] 

“«αρα Κυρικ τοό, το0, 147. 140, 1ς7,161,248,2ς2,2ζ4.26ο,29ς, 296, 

297. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ὃς ἐκξαάλλει] ος εκδαληὴ το3. γυναῖκα 
Ν ἀγαϑὴν] τσ. 29ς. τὰ ἀγαθὰ] τα 23,140, 2ς3, 26ο. κατέχων) 
ΠΥ ἔχων ΒαΗ͂Ι. Μ. ἢ]. 273. (ΟΣ, Ρ. 293.) ᾿ 
ΤΩ 1. ᾿Αφροσύνη) ργαπλ τ. ἐκεσιας λάλει ἀπορος" χαὶ πλεέσιος ἀπο- 

χριϑήσεται ϑρασαια" ἀνὴρ ετερίων τῇ ετερευσασϑαι" καὶ ἐςὶν φιλλος 
χολλώμενος ὑπὲρ ἀδελῷον' κρεισόων ἀπορος πορευόμενος ἐν ἀπλοτητι 
αὖτε ὑπὲρ ςρεδλοχειλον αφρονα καὶ γέ ἐν 8 γνωσει ψυχῆς οὐκ αγαϑον' 
και ἐπιγὼν τοις ποσὶν αὐτῇ ἀμαρτανῆ. (ῆς, {00 34) 23. ργοοπηϊῖ. ἐχε- 
σιας λαλήσει ἀπορος" Χαὶ πλδσιος αποχριθησεται ϑρασεα' ἀνὴρ ἐτεριων 

(ςοστ. πὶ. ὑγ πιὰ εταιριων) τε ἐταιρευεσϑαι" καὶ ἐςὶν Φιλος κολλομενος 
ὑπερ αδελφων. Κρεισσον πόρος τορενομενος εν ἁπλότητι αὐτῇ ὑπὲρ 
φςρεδλοχειον ἀφρονα" καὶ ἔγε εν οὐ γνωσει ψυχῆς οὐχ αγαϑον' καὶ ἐπὶ 

ποσιν αὐτὰ ἀμαρτανει. ((ἰς τηεηάοίε) 103. ῥγατληῖτῖ. ἐκεσιας λαλήσει 
ἄπορος" καὶ πλεσιος ἀποκριϑησεται ϑρασεα" ἀνὴρ ἐταιριον τῇ εταιρευ- 
σασϑαι" καὶ ἐξ! Φιλος κολλωμενος ὑπὲρ αδελφε. Κρείσσων ἀπορος το- 
βενομενος ἐν ἀπλοτῆτι ἀυτδ᾿ ὑπὲρ γρεδλον ὥλπσιον. τοῦ. ῥγβυηῖ. ἐκὲ- 

σιας λαλῃσει απορος χαι αιλδσιος αποκχριθησεται ϑαρσεα" ἀνὴρ ἐταιριὼων 

τα εἐτερευσασϑαις καὶ ἐςιὶ Φιλος χολλωμένος ὑπὲρ ἀϑελφον. Κρεισσων 
απορος πορευομενος ἐν ἀπλοτητι αὐτῷ ὑπὲρ ςρεδλοχειλον ἀφρονα, καὶ γε 

ΠΝ ἐν οὐ γνωσει ψυχης οὐκ ἀγαϑον, καὶ ἐπειγὼν ποσὶν αὐτῇ ἀμαρτᾶνει. 
253. ργαπηϊῖ. δεήσεις φϑέγίεται πένης. ὁ δὲ πλέσιος ἀποκρίνεται 

ὋὉ χτώμενος φρό- .."" 

ἌΝ 
Οὐ συμφέρει ἄφρονι τρυφὴ, χαὶ ἐὰν οἰχέ-- 

σκληρά. ᾿Ανὴρ ἑταίρων πρὸς ἑταιρίαν. Καὶ ἔςι φίλος προσχολληϑεὶς 

. ὑπὲρ ἀδελφό». Κρείσσων ἑ ἐεὶ πτωχὸς “πορευόμενος ἐν ἀπλότητι αὐτὰ, ἢ 

ςρεδλὸς τοῖς χείλεσιν αὐτῷ, καὶ αὐτὸς ἀνόατος. καί γε χωρὶς ἐπιρήμης 
ψυχὴ ἐκ ἀγαϑή. καὶ ὁ σπεύδων τοῖς ποσὶν ἁμαρτάνει. Οοπηρί. (ΑἸεχ. 
(Ὁ Χ ἴῃ οβαγαᾶξ. πιϊπογε.) ΡγαατηΣ. ἱκεσίαις λαλήσει ἄπορος. καὶ 
τλέσιος ἀποκριϑήσεται ϑρασέα. ανὴρ ἑταίρων πρὸς ἑταιρίαν. μᾶλλον 

ἐγὶ φίλος ὑπὲρ ἀδελφόν. Κρείσσων ὁ ἰγὶ ττωχὸς ὃς πορεύεται ἐν ὡπλότη- 
τι αὐτὰ ἢ ἄφρων φρεδλόρ" χαίτοι γνῶσις τῆς ψυχῆς αὐτὰ ἐκ ἔςι καλόν. 
χαὶ ἐν διαξήμασι αὐτῇ «ταίτι (εγενάϊ). Ατῇη. ΠΟ. εἰ Ε΄. Ῥγατη, 
δεήσεις φϑέγγεται πένης, καὶ ὁ τλέσιος ὠποκρίνεται σκληρόν" ἀνὴ - 
ἑταίρων πρὸς ἱταιρίαν' μᾶλλον φίλος ἔγαι ὑπὲρ ἀϑελφόν. Κρείσσων ὁ ἐς! 

πτωχὸς τσορενόμενος ἐν ἁπλότητι ἑαυτὰ ἥ πλέσιος γεεθλὸς τοῖς χείλε- 

σιν αὐτῇ, δ δὲ οὐκ ἔςι γνῶσις ψυχῆς οὐχ ἕξι καλόν. καὶ ὃς ταχύς ἐςὶ 
τοῖς τόσι τ ταίει (οβεπά!) δῖαν. Οἴτορ. λυμαίνεται) λυμανεῖ 2ζ4. 

τῇ καρδίᾳ αὐτῷ} τὴ ψυχῆ αὐτὰ το3, 2:3. 
Ν 

ΙΝ. Πλξτος] -Ἐ δὲ 4). ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντορ] ὁ απορερημενος 
ὑπάρχοντος 103. -- αὐτω τορ, 2:4. λείπεται) χωρισϑησεται 23,» ὦ Ἄν 
τοό. χωρίζεται 20ς. (297. πηᾶγρ. λείπεται Ὁ εδάδεπῃ τη.) 

ν. Μαρτυς ψευδὴς] μάρτυς καχῶν ΟΟΠΠ. Δροΐξ, 1}. 1). ς. ςο. 

(ΟΕ, νετ. 9) ἐκ ἀτιμώρ. ἔςα!] Ἕ κακων 23. ὁ ὁ δὲ ἐγκαλῶν ἀδί- 
κως] ὁ δὲ ἐγκαίων ἀδικίας ΑἸεχ. οὐ διαφεύξ.} μη διαφυγὴ τότ. πιατσ.. 

ΥἹ. βασιλέων] βασιλεως 68, τιόι, 248. Οοδηρὶί. ΑΙά. σᾶς δὲ] 
σασι δὲτ47). ὁ κακὸς] α ὁ 103, 253. διαδεῖ ὁ ἰῃ Ἄοἤαγ, τηΐη. ΑἸοχ, 
ὄνειδος) αδικος 11}. ὄνειδος ἀνδρί] ἐνδοσει ἀνδρος 23. ΤῊΣ ἀν γῶρ 

᾽ 

ΨΙΙ. Πὰς ὃς] σας ὁ τοό. ἀδελφὸν πτωχὸν μισεῖ] μίσει αδὲλ- 

φον ττῶχον 23. μίσων ἀδελφον στωχον τοό. καὶ φιλίας] ργερηγϊῖ. 
τος 23, 1οό. ἐννοίᾳ ἀγαϑὴ ] ἐνγοιῶ δὲ αγαϑὴ τος, 1.4.7, 1ς7ν 2ξ4. 
τοῖς εἰδόσιν αὐτὴν] α αὐτὴν 23. τοις μὴ εἰδοσιν αντὴν 206. ἐγγιεῖ] 

Ργαηντῖ. εκ 296. τελεσιμργεῖ κακίαν] τελεσιπργησει κακὰ 140, 
26ο. τελεσιιργεῖ κακίας Οοπηρί. ὃς δὲ ἐρεθίζει} ος δὲ πεερικεντει 
43, 161. ΤλΔΓΡ κα δὲ 1477 149, 26ο. ὃς δὲ ἐρεθίζει λόγοις (οπηρ. , γ΄, 

ἐ σωϑήσεται) τ καταδιωχὼν ρήσεις ουκ αὐτῶν [Ὁ κξ. 22. -ξ κατα- . 

διωκων ρῆσεις βκ ἀντω 103; τού, 253. Τ ὀλάσπι ἔεγο Αση). Μ8. εἰ ἕά. .ς(..»7 

ἃ σωθήσεται] αὶ διασωϑησεται τοῦ, 147,17, 29ς, 297. ΑἸά. ουτος δυ- 
σερις" χαταδιωκὼν ρησεις εκ ἀὐτων. 140. ἔς, οὐπὶ αὐτῶ ρΡτοὸ αὐτῶν, 260. 

ΨΊἼΠ. Ὁ κτώμενος] ὁ συνάγων ϑ8ῖαν. Οἶτορ. ἀγαπᾷ ---φρόνη- 
σιν 25] α οἵππὶ ἱπίετηθά. τ03. φρόνησιν} καρδίαν τό6:. εὑρήσει] 
φυλάσσει Απη. Μ5. εἰ Εά. - 

ΙΧ. Μάρτυς ψευδὴς ἐκ τιμ. ἔςαι] α 149, Ζ6ο.. ἐκ ἀτιμώρη- 
τος ἔςαι ΝΑ ἐχκαάιει δὲ κακίαν πολίταις 23, τού.» 
κακίαν] ὃς δὲ ἐκκαυσε! κακιᾶν 103. 
248. (οπρὶ. 
207. ΑΙά. 

Χ, καὶ ἐῶν] κἄν τοό. καὶ ἐὰν ὅζο. δὰ ἤπ. ςοπ). οὐδὲ δουλος 

ἐξεσιαζειν ἀρχόντων ἃ ς2. τηᾶγ. ([μεξτῖο Ὑεοάοιίοη. ΟΕ, Αρρεπά.) 

ὃς δ᾽ ἂν ἐχκαύσῃ ΕΣ ον 

ἐκκαύσῃ] ἐκχχαύυσφι ἴο9, 167, 

ὑπ᾿ αὐτης] Α 23. ἀπ᾿ αὐτῆς 1Ο0ρ, 147) 1ζ7, 206, ᾿ “Ὁ 



ΠΥ ϑυμος 23,,1ού, 1ο9, 147) τ57ν 29, 297. Ατπι. Μ8. εἰ ἘΔ. ϑίαν." 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. 

τῆς ἄρξηται μεθ᾽ ὕδρεως δυναςεύειν. 

ται “σαρανόμοις. 

ἀνταποδώσει αὐτῷ. 

τόξοις, οὗ, οὐχ ἐπισκοπεῖται γνῶσις... 

ςόματι οὐ μὴ προσενείχῃ αὐτάς. 
».9 4 ΄ ΄’ ,Ψ» 

ἐλέγχης ἄνδρα φρόνιμον, νοήσει αἴσϑησιν. 

ΚΕΦ. ΧΙΧ. 

Οἶχον 

Δειλία χατέχει 

εἰ καταισχυνπήσεται χαὶ ἐπογείδιςος ἕ εςα!. Υἱὸς ἀπολειπόμενος φυλᾶξαι «παιδείαν πατρὸς, βελε- 

,ι ριᾶνται Οτΐρεη. [ἢ]. δις. 

τήσει ῥήσεις χαχάς. 

πίεται χρίσεις. 

Ὁ ἐγγυώμενος παῖδα ἃ ἄφρονα, καϑυδρίσει δικαίωμα, ςόμα δὲ ἄσεξων χακα- 

Ἑτοιμάζονται ἀκχολάςοις μάςιγες, χαὶ τιμωρίαι ὁμοίως ἄφροσιν. 

ΑΚΟΛΆΣΤΟΝ οἶνος, χαὶ ὑξριςικὸν μέϑη, πᾶς δὲ ἄφρων τοιᾶτοις ἘΡΉΜΝΜΝ, Οὐ διαφέρει 

ἄρξηται) ἀρχὴ τότ. πιᾶγρ. αρξὴ 3297. ἄρξηται δες. δά ἤπ. ςοηι.} 
αρξη μεϑ᾽ υδρεως δέσποτα 23, το0, 147, 157. κ. δυναςεύειν) δυναςευει 
ιο6. δεσπότου δυναςενεῖι 297. δυνατῶν ΑΙοχ. κι 

ΧΙ. ᾿Ελεήμων ἀνὴρ] νοήμων ἀνὴρ ΑἸεχ., πμλροϑυμε μακρο- 

Οὗἶτορ. τὸ δὲ καύχημα δτο. δὰ ἔπ. οοπ).] καυχησις αὐτε τσαρερ- 
χεσϑαι ἐπὶ αϑέεσιαν (1,εὐτῖο Α.4.) καὶ αγλαῖσις αυτε ὑπερδαινειν αδι- 
κημᾶ (εδίο ϑ τηπι. }2 52. ΤἩΆΓΕ. (Οἔ. Αρρεπὰ) τὸ δὲ καύχημα 
αὐτὰ] καὶ καυχήματα αὐτὰ οπηηε5 Οὐάϊςεβ δεῦρ. παρανόμοις] 

παρανομὼ 103. 
ΧΙ]. Βασιλέως] ἐαϊφεὶ ΚΣ πιρτ. βρυγμῷ] βρνγμου τοῦ. 

ϑυμῶ ΟἸγίο. 1]. 27. νἱ. 132: ἐπὶ χόρτῳ] ἐπι χορτὸν ᾿ιοόὄ. ἅτως] 
κ 23. τὸ ἱλαρὸν αὐτϑ} τῷ ἱλαρῷ κακία. δῖαν. Οἴΐτος. 

ΧΗ͂Ι. Αἰσχύνη πατρὶ] αισχνυνὴ ἜΣΤΡΟΕ 296. υἱὸς ἄφρων] Ἑ καὶ 

ὀδύνη τῇ τεχέσῃ αὐτὰ (ΑΙοχ. ἰηΐοῦ πςο5.} υἱὸς ΚΆΒΕ ΔῈ ϑῖαν. Οἰζζορ. 

ἐχ ἀγναὶ] ΡΓδουηΪτῖ. καὶ 103, τού, 109, 147, 1499 157» 161, 248, 252, 
5545. 46ο, 296, 297. (οτηρί. ΑἸ. ΑἸοχ. ἱπ οβαγαξξ, γηϊμοῖς. καὶ γὰρ 
ἀγναὶ ΒΑΠΙ, Μ. ἱ. 114. εὐχαὶ. α ἴοθ. ὥπὸ μισϑώματος) ἐκ 
μισϑώματος Οοπιι. Αροῖ. 110. νἱ. ς. 28. ἐπὸ σόματος 8[αν. δ 

ἑταίρας} ἐτερας 103. 

ΧΙΝ. μερίζεσιν) μέριασιν 111,23, 103,23, 254, 260, 297. με- 

παρὰ δὲ Κυρίου] αὶ δὲ 147. ταρα γαρ 

Κυριου 1495) 2Ζ6ο.. παρα δὲ Θεᾷ 25:2. Οτίρεη. 1. οἷϊ, ὡρμόζεται] 

γαραναδίίνγ Ατλῦγ. γυνὴ ἀνδρὶ] γυναιχι ανδρι 103, 253. ἴΓ, τού. 

ΧΥ. ἀνδρόγυνον] ανδρογυναιον 206. 
ΧΥῚ. τηρεῖ ] τηρὴ 252. ἀπολεῖται} ϑανειται 41. (ιόι. ΠΙΆΓΡ.) 

αποϑανειται 232. ΤηδΓς. 
ΧΥΠ. Δανείζει---ὡτωχὸν] ὁ 9 ἐλεῶν τστωχον ϑανειζει Θεω᾿ 23, εὐ 

6ο. Βαῆ]. Μ. ἱ. 112. ὁ διδὰς ττωχῷ δανείζει Θεῷ ΟἸεπι. ΑΙεχ. Ρ. 
247). (ΟΕ ρ. 271) ς36.) ΟἸνγίοῇ. χ.ι332. Θεῷ] Κυρίῳ Αἰεχ μα οα- 

Πῖς. Αροῖ. 110. νἱϊ. ς. 12. Θεὸν Αἴβδη, ἱ. ϑ8ζο. ἀνταποδώσει] ὅτως 
ἀνταποδοϑήσεται. Οοπῆϊι. Αροΐ. . οἶς, (ΟΕ. 110. ἢ. ο..4.) 
ΧΥ͂ΠΙ. Παίδενε υἱόν σου] -Ἑ καὶ ἀναπαύσει σε οι. Αροῇ. 
116. ἵν. ο. 11. (ΟΕ, 110. νῇ!. ς. 12.) ἅτως γὰρ] ετὸς γὰρ τος. ἔςαι 
εὔελπις] ἔςαι σοι εὔελπις Οσοπῆϊ,. Ἀροῇ. 1. οἷ, τῇ ψυχῇ σε] λ σὰ 
ιόι, 248. ( οπιρὶ. της ψυχης σον 297. ἘΣ ὅτι ἐὰν μαςιγοῖς αὐτὸν 

βακτηρίᾳ οὐ ϑανεῖται. ἀλλὰ ψυχὴν αὐτῷ σώσεις ὠπὸ ϑανάτου. Ατηι. 
Μ5. εἰ Βα. 

ΧΙΧ. Κακόφρων] καχοφρονων 1 57. 
23, 147. τότ. καὶ λυμεένηται 103. λυμαίνηται (οιηρ!. καὶ τὴν] 

κατὰ τὴν 147. τὴν ψυχὴν αὐτῷ] α αὖτε τόρ, 149, 26ο. δαδεὶ αὖ- 
ΤῊ ἰηἴεῖ ὑποος Αἰεχ. προσϑήσει) τροσϑηση 248. 

ΧΧ. ἐπὶ ἐσχάτων σου] ἐπι γήρως 23, ιοό. (τῤι. ΠΑΡ. } ἐπι γη- 

ρους 149, 252, 26ο. 

ΧΧΙ. Πολλοὶ λογισμοὶ] σολλοι γὰρ λογισμοι 207. ἢ δὲ βελὴ 

22, 253, 295, 2οό, 297. υξριζει 254... 
λοιμεύηται] λυιέυν δὴ (ας) 

δες. δὰ ἔπ. ςοη,.} ἡ δὲ τα Θει βελη κρατήσει εἰς τὸν αἰωνα 43. "ἢο, 
ΠΙΠ χρᾶτει, τότ. τῆᾶγρ. Κυρίου} Θεε 2:24Φ. εἰς τὸν αἰῶνα μένει] 
μένει εἰς τὸν αἰώνα 1495.23, Ζόο. κρατήσει εἰς τον αἰόνα 252. ᾿ μέ 
νει} μενεῖ τότ, 248. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 

ΧΧΠ. Καρπὸς ἀνδρὶ] καρπὸς ανδρος 423, 1οὔύ, 140, 252, 53; δ; ͵ 
297. τῦοϑος ἀνδρι τότ. τηᾶγγ. κρείσσων δὲ] κρεισσον δὲ το9. κα δὲ 
149, 2Ζόο. ψευδής] ψευρης 68, τού, τορ, 147. 140, 157» (161. σοττ. 
αἱ ἴῃ ἘΔ. πιᾶγρ. ψευδας) 248, 2ς2, 253, 254. 260, 2ος, 206, 207. 
Οὐοπρ!. ΑΙά. ΑΙεχ. β 

ΧΧΙΠ. εἰς ξωὴν ἀνδρὶ] εἰς τνοὴν 'ανδρι 2.4. ζωὴν ποιεῖ ΟἸεπι. 
ΑΙεχ. Ρ. 472. σἂ υἱίανι Νεῖ. 11. εχ Μ5. 5. Θεπῃ. κ᾿ ὁ δὲ ἄφοβος 
ὅς. 44 ἔπ. οοπι.} ὁ δὲ τ λανώμενος ὀδυνηϑήσεται ἐν τόνοις, οἷς ἐκ ἐπι- 
σχέπεται γνῶσις. ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1. οἷς. πᾶσι φημὶ βπε ἐἑοτὸ οβ ἐξαδίιαί ἐπ 
ἐρεῖς φιαθ ποη υὐβίαι αίεγηκε, Ν εἴ. 1.Δῖ. υδἱ ἴριβ. ἄφοβος] τλανω- 

μενος ἐν πυλαις 23» τοό. ἄφοβος αὐλισϑήσ. ἐν τόποις] πλανωμενος εν 
πυλαις αυλισϑησεται 2.2. ἃ ἐκ ἐπισκοπεῖται] οἷς οὐκ ἐπισκοπειται 
τοῦ. οἷς ἐκ ἐπισκοπεῖ τρο. ὃ ἐκ ἐπισκοπὴ 147. ὃ ἐκ ἐπισχοπεὶ. ι ς}. 
ΑΙά. γνῶσις] ὁ αἰώνιος 23; τοό, (1ό:. πιᾶγρ.) 2 ς2. «Ρτγαεταῖτ. ἡ ἴορ. 

ΧΧΙΝ. Ὁ ἐγκρύπτων ἂις. δὰ ἔπ. οοπ,. ]κρύψας ὁ ὀκνηρὸς τὴν χεῖρα 

αὐτῷ ὑπὸ τὸν κόλπον, οὐ ͵ δυνήσεται ἃ ἀπενεγκεῖν αὐτὴν εἰς τὸ κόμα. αὐτῇ. 
Οοπᾶϊι. Αροῖϊ 110. 11. ς. 4. εἰς τὸν κόλπον] εἰς χολποὺυς το0,-147- 

(τς 7. υἐ νἱἀεῖαγ.) εἰς τὰς κόλπους ΑἸά. αὐτ2}] ἀντω 147. 8 μὴ 
προσενείκῃ) ὁ μη προαγαγὴ 23. ἃ μὴ προσαγαγη 68,ὅκού, τορ, 147, 
149, 197, 161, 248, 252, 2ς53)2ς4, 260, 2ος, 296, 297. Οομηρὶ. (Α1ὰ. 
οὐπὶ μὴν ρῸ μὴ) ΑἸεχ. 

ΧΧΝ, ᾿Λοιμ5] - μαριγε 23. Λοιμὲ--γίνεται] «ἴων βαρεἰϊαίων 
2οἤιίοης, ἱπποοέης αβμηον βσε, Οὔφεη. ἵν. 61). μαριγεμένου) μαςι- 

- ψοόμενου τού, 147." γίνεται) ἐξαι 68, τοῦς 147, 1579 161, Ὡς 8, 254, 

297. Οοπρ!. ΑΙά. Αἰεχ. Οήρει. ἢ. 198. ἐᾶν δὲ ἐλέγχης] εν δὲ 
ἐλεγχεις 109. νοήσει αἰσϑ-.] ἐπιεϊοχὶρ (ηίωσι Ν᾿ εἴ. 1,11. αἱ ἔρια. 

ΧΧΨΝῚ. αὐτῇ) υἱος 234. κα 140, 26ο. καταισχυνθϑήσεται) αι- 

σχυνϑησεται 23. 
ΧΧΝῚΙ. Υἱὸς] ἀνηρ δικαιος γενναται ες ἐς ζωην' υιος δὲ τού, φυ- 

λαξαι] φυλαξει ,όο. παιϑείαν] παιδειας τού. ῥήσεις κακας] ρη- 

σεις κακιας 23. 1 ακαϑαρτος ἐν τὴ ψνχη γέννα λογισμες τού. 

ΧΧΨΙΙ. Ὁ ἐγγυώμενος) κα ὁ 2οό. (οπιρ. παῖδα] παιδείαν 
149. 2όὅοθ. καϑυδρίσει]) καϑυδριζει 11], τού, τς), (τότ. δχ οοττ.) 

δικαίωμα] νομον 43. (τόι. 
τηᾶγς.) σςύμα δὲ) ςοματι δὲ τιοό. καταπίεται) κατακπινεται τοῦ. 
χρίσεις] χρίσις ἢ ΠῚ, τού, 1479 1ς7. ΑΙΑ, 

ΧΧΙΧ. καὶ τιμωρία!) χα! τιμωρια 23. 

ἀφρόνων ΑΙεχ., ΟἸςπι. Αἴεχ. Ρ. 226. ἴγ. 297. 
ὁμοίως ἄφροσιν] ὥμοις 

Ι, ᾿Αχκόλαςον] απαιδευσια τότ. τηᾶτρ. , Ακόλαςον οἶνος] Ῥτο- 
δίψωνι οΠἢ υἱπ Ατηθτσ. μέθη) Ἐ πὰς δὲ ὁ μη συγγενομενος οὐχ 

“Πολλοὶ λαγισμοὶ ἔγχαρ- 

Καρπὸς ἀνδρὶ ἐλεημοσύγη, χρείσφαν δὲ 

"μέ. 

᾿Ἐλεήμων ἀγὴρ μακροϑυμεῖ, τὸ δὲ καύχημα. αὖτε ἐπέρχε- 1. 

Βασιλέως ἀπειλὴ ὁμοία βρυγμῷῳ λέοντος, ὥσπερ δὲ δρόσος ἔπὶ χόρτῳ, ἅτως Τὸ 13. 

ἱλαρὸν αὐτ. Αἰσχύνη πατρὶ υἱὸς ἄφρων, οὐχ ἀγναὶ εὐχαὶ ἀπὸ μισϑώματος ἑταίρας. 
χαὶ ὕπαρξιν μερίζασι ππατέρες “ψαισὶ, σαρὰ δὲ Κυρίου ὡρμόζεται γυνὴ ἀνδρί. 

ἀνδρόγυνον,, ψυχὴ δὲ ἀεργξ πεινάσει. Ὃς φυλάδσει ἐντολὴν, τηρεῖ τὴν ἑαυτῇ Ψυχήν' ὁ δὲ χα- 

ταφρονῶν τῶν ἑαυτῇ ὁδῶν, ἀπολεῖται. Δανείζει Θεῷ ὃ ἐλεῶν πττωχὸν, χατὰ δὲ τὸ δόμα αὐτῷ 
Παίδευε υἱόν σα, ὅτως γὰρ ἔςαι εὔξλπις, εἰς δὲ. ὕδριν μὴ ἐπαίρου τῇ ψυχῆ 

σου. Καχόφρων ἀνὴρ πολλὰ ζημιωϑθήσεται,. ἐὰν δὲ λοιμεύηται, χαὶ τὴν Ψυχὴν αὖτ. τροσϑή- 

ὕλχδε υἱὲ παιδείαν πατρός σδ, ἵνα σοφὸς γένῃ ἐπ᾿ ἐσχάτων σε. 

Ὰ ἀνδρὸρ, ἢ ἡ δὲ βελὴ τῷ Κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα μένεϊ. 
πᾳτωχὺς. δίχαιος ἢ πὐλάσιος ψευδής. Φόξος Κυρίου. εἰς ζωὴν ἀνδρὶ, ὁ δὲ ἄφοξος αὐλισθήσεται ἐν 

Ὁ ἐγχρύπτων εἰς τὸν χύλπον αὐτῷ χεῖρας ἀδίχως, ἐδὲ τῷ 
Δοιμξ μαςιγεμένου ἄφρων ππανεργότερος γίνεται, «ἐᾶν. δὲ 

Ὁ ἀτιμάζων πτατέρα χαὶ ἀπωϑόμενος μητέρα αὐτᾶ, 

3. 14. 

ἐγ.) -' ! 



ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ͂. 

ΚΕΦ. ΧΧ. 
ἀπειλὴ βασιλέως ἥυμξ λέοντος, ὁ δὲ τσαροξύνων αὐτὸν ἁμαρτάγει εἰς τὴν ἑλυτξ ψυχήν. Δόξα 
ἀγδρὶ ἀποςρέφεσθαι λοιδορίας, πρᾶς δὲ ἄφρων τοιότοις συμκλέχεται. ᾿Ονειδι ζόμενος ὀχγῃρὸς οὐκ 

αἰσχύνεται, ὡσαύτως καὶ ὁ δανειζόμενος σῖτον ἐν ἀμητῷς. “Ὑδὼρ βαϑὺ βελὴ ἐν χαρδίᾳ ἀνδρὸς, 
ἀνὴρ δὲ φρόνιμος ἐξαντλήσει αὐτήν. Μέγα ἄνϑρωπος χαὶ τίμιον ἀνὴρ ἐλεήμων, ἄνδρα δὲ ποις 

ἔργον εὑρεῖν. Ὃς ἀναςρέφεται ἄμωμος ἐν δικαιοσύνη, μαχαρίους τοὺς πσαῖδας αὐτᾷ χαταλείψει. 

3: 

ΔΑ 

᾿ς 4’ Ατηῦεο ϑυμξ) βρυγμὼω τότ. τῆαγρ. βρνγμου 2ς4. 

“Ὅταν βασιλεὺς δίκαιος χαϑίσῃ ἐπὶ ϑρόγα, ἐκ ἐγαγτιᾶται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτθ πᾶν πονηρόν. "Ἐΐς 

χαυχήσεται ἁγνὴν ἔχειν τὴν χαρδίαν ; ἢ τίς σαῤῥησιάσεται χαϑαρὸρ εἶναι ἀπὸ ἁμαρτιῶν; Κα- 
χολογξντος πσατέρα ἢ μητέρα, σξεσϑήσεται λαμπτὴρ, αἱ δὲ χόραι τῶν ὀφϑαλμῶν αὐτῷ ὄψονται 
σκότος. Μερὶς ἐπισπεδαζομένη ἐν «πρώτοις, ἐν. τοῖς τελευταίοις ὃχ εὐλογηθήσεται. Μὴ εἴπης; 

. Τίσομαι τὸν ἐχϑρὸν, ἀλλ᾽ ὑπόμεινον τὸν Κύριον ἵνα σοι! βοηϑήση. Στάϑμιον μέγα χαὶ μικχρὸν, 
χαὶ μέτρὰ δισσὰ, ἀχάϑαρτα ἐνώπιον Κυρία χαὶ ἀμφότερα, καὶ ὁ “ποιῶν αὐτά. Ἐν τοῖς ἐπιτη- 
δεύμασιν αὐτῇ συμποδισϑήσεται γεανίσχος μετὰ ὁσία, χαὶ εὐθεῖα ἡ ὁδὸς αὐτὰ, Οὖς ἀχόει, χαὶ 
ὀφθαλμὸς ὁρᾷ, Κυρίου ἔργα χαὶ ἀμφότερα. Μὴ ἀγάπα χαταλαλεῖν, ἵγα μὴ ἐξαρϑῆς" διάγοιξον 

ἐςάι σοφὸς 140. -ἰ ἐλάδπ), πἰδ συγίννομενος, Ζ6ὅο. -- τᾶς δὲ ὁ συμ.- 
μενόμενος οὐκ ἔςαι σοφός. ΑΙεχ. στοᾶς δὲ δις. ἀ ἔπ. οοπ).] μᾶθεξ ἰπ- 
ξεξ τηζοβ ΑἸεχ. ἄφρων τοιότοις} ἄφρὼν τξτοις τού. 

ὕτοις συμπλέκεται) ὃ συνμιιγνυμενὸς τοιδτοις οὐχ ἐξὶν σοφος 23. ὁ λυ- 

μαινομάνος ἀκ ἐξα! σοφος 68, τότ, (248. τλλγρ, υἱ ἴπ ΕΔ.) 4 ς3. ΟΟπηρὶ. 
ΑΙά. ὁ συμμαινομεένος οὐχ ἐςαι σοῷος 252. Ὁ ἃς. ἔς, πιῇ ὁ συμμε- 
νομένος, 406. ὁ συμμαινομενος τατοις ξκ ἐξαι σοῷος 254. 

11. Οὐ διαφέρει] ὶ δὲ διαφερεε 149. δὲν διαφέρει ,ς3, ,όο. Οὐ 
διαφίρον---λίοντος} αὶ σππὶ ἱπίειτηθά, τοό. ἀπειλὴ βασιλέως] ἐγα γε- 

ϑυμᾷὰ λέ- 

ὀγτος} Ἐς. 22. ὁ ϑὲ τσαροξ. αὐτὸν] (4 φιμὶ βίσιμίαι ἰλκρνα εἰ σασεϊζε- 

“"ν Ατοῦτ. αὐτὸν} ἑαυτὸν 111. “- και ἐπιμιγνύμενος 68, τότ, 248. 
Οοηρί. Αἰά. βασιλεα τοῦ. 

1. Ἐσζιῆ ὀογηίηα ἀδεξ τού, λοιδορίας] λοιδορίαν 29). πᾶς 
δὲ δις. δὰ ἢη. ἐοτ.] α ἴορ, 149, 236. πᾶς δὲ ἄφρων} φμὶ ἀπίοπε 
Μιάμω 2} Ηΐετοι. συμπλέκεται] ἐμπλεκεται 206. 

ΙΝ. οὐκ αἰσχύνεται} κκ αισχυνϑήσεται 1ο0, 147, 1ς7. ΑΙά, δχκ 
αἰσϑανεται ἀς4.ἁἩ ὡσαύτως καὶ] α και 23) 2606. ὡσαυτῶς δὲ καὶ 
100. 

Ψ. βιυλὴ] τού. λσγος 1600, 147ν187» 207. 
ανδρος εν καρδιά 149. ἐν καρδιὰ σοῷου ανδρος 207. 
06. αἰνή) αὐτο τοῦ. 

ΥἹ, Μίγα} μέγα τι Ὀγίο! χί. 226. Μέγα ἄκος. τὰ ἔπ. ςοα. 

ἐν καρδίᾳ ἀνδρὸς] 
ἀνὴρ δὲ] , δὲ 

πολλοὶ κεκλημένοι ἄνδρες ἐλεήμνες" ἀνὴρ δὲ τοιςεύων τοξ εὑρίσκεται; 
7αοοῦ. ΝΙΒΡ. Ρ. τς. καὶ τίμιον) καὶ τίμιος τού. 
43, δξ4. εῤγωδὲς τοῦ. 

. ὙΠ, τὲς τπαῖϑας αὐτῷ} τες ἑαυτε σαιδας 140, 260. 
λείψει} πριει 140, 26ο. 

ΨΙΠ, Ὅταν ἄς. δὰ ἤπ. οοῃ.} α (Δἀ οἵλπι τηδγρίηἷς Βαρεῖ: ἐκ φαο 
Αἴε δι ΟἾο )να οὶ! ἀϊδέραϊ ονῖπε πεαΐερη ἐπεεΐ (0. δὶς εἴδη ΔὉ αἱ. τη. 

πολεὶ λύπι.) τού. Ὅνταν βασιλεὺς δίκαιος καϑίση] ὅτ᾽ ὧν χαϑησει 
βασιλεὺς ϑικαιός το᾿ρ. ὅταν καϑίση βασιλεὺς δίκαιος ΑἸεχ. 
ὀφθαλμοῖς αὐτὰ} ἐνώπιον αὐτὰ 1ΟΌ. 

ἔργον] -Ἐ- ἐςιν 

κατα- 

ἐν τοῖς 

πᾶν πονηρόν] 8δὲν πονηρὸν τότ. 

. ἼΧ, ΤΙ δης Βυ)08 σοΠ 8118 “δα Ὁ ΠῸΣ ΟΟΤΏ. ΤΟ, 11,12, 13. ἴῃ (ο- 

ἀΐοςε 23. Τίς καυχήσεται!) -ἰ- ἐνώπιον αὐτε τος. τις χαυχήσηται 
τότ. τίς γὰρ καυχήσεται Οτίξεη. 1ϊ. 820. ΟΠ γίος. χὶ!. 22ς. καυ- 
ἀχήσεται ἐδεὶς Ογτὶ!]. ΑΙεχ. 1. 44ς. . Τίς καυχήσεται δίς. 84 βη. 
οοτᾺ.} ἀλλὰ τίς λέξει" δικαία εἶ σὺ καρδία μου, καὶ καϑαρὰ απὸ 
ὡμαρτιῶν; ὕλοοῦ. ΝΡ. Ρ. 242. ὀγνὴν ἔχειν] αγνὴν εχών 253. 
τὴν καρδίαν) α τὴν 23. Οήρεη. ]. οἷ. ἢ τίς] α τις 253. ἣἥ τίς ἄζο. 
«ἃ ἤπ. Ὁ0η1.} ἐδεὶς ἄν γένοιτο χαϑαρὸς ἀπὸ ὡμαρτιῶν ΟΥτῖ]}. ΑἸοχ. 

Ισο. οἴ. τῦαῤῥησιάσεται] παρρησιασϑήσεται τορ. ΑἸά. χαϑα- 
ρὺς] αὖνος τοό. ἀπὸ ἀμαρτιῶν} ἀπὸ ὡμαρτίας Οοηπίς, Ἀροῆ. 

0. ἢ. ο. 18. (ΟἿ " ν. ς. 8.) Ο νγίοί. 1. γ42, γβό, 78γ.. (ΟἢΌ ν. 4.1.) 
ΧΧ, Κιαχολογξντος} Ῥγζυηἶϊι. ἀποχαλυπήων βμυςξηρια τορευεται 

δολω" ἀπατων τε χείλη αὐτῷ μὴ συναναμισγεξ τοῦ. 
«ὦ ἤη. ςοπὶ.} μαδεῖ 1 κζ τότ. 

[ε4.} μάδεὶ Ὁ κξ 248. 

ε 

αἱ δὲ κόραι δες. 
«ε 

αἱ δὲ κόραι ὅτε. ἴσια «ὦ ἥη. (ΟΠ). 
- ᾿ ΄“- 4 »» 

τῶν ὀφθαλμῶν αὖτ} τῶν ομμιατὼν υτὰ 
" ΄ 1θ0,) 15). ὄψονται σκότος} ἴτ. τού. 

ΧΧΙῚ, ἐν πρώτοις] κα εν 52. εὐλογηθήσεται] ευλογισϑησεται 
τ47. 

ΧΧΠ. τόρ τὸν ἐχϑρὸν] ὕει εαν νιὲ αἷε ἐπίρμεῖεο μῖέο ΟὙΡΥ. 

τὸν ἐχϑρὸν] ἘΞ ἃ μὲ ἠδίκησεν Οοηῆι, Αγροΐξ. Π}.1. ς.2ώ. ἄλλ᾽ 
γοε. ΠΙ. 

ἄφρων τοι». 

ὑπόμεινον δις. δὰ ἤη. φοπ).} ἐλλ᾽ ὑπόριεινον, ἵνα σε ᾿οδικηση ὁ Κύριορῃ, 
καὶ ἐκδικίαν ἐκαγάγη τῷ ἀϑδικδντί σε. Οομἤῇε, Ἀροῖς 1. ςἶ, βοη- 
ϑήσῃ] βοηϑησει το0. ᾿ 

Χ, ΗἸς εἴ ἴτὲβ {ε4. νεγίῃδ ροπυηΐυγ ροΐζ σοι. 9. ἴῃ Οοἀά,. 23. 
Σταϑμιον) Ἔ δὲ 2ο6. Σταάϑμιον ὅτε. δὲ ἢπ. ςοπ.] βδελυγμα Κυ- 

ριὼ δισσον σταϑμιον. καὶ ξυγος δολιος οὐ καλὸν ἐνώπιον αὐτε τοῦ. 
ςάϑμιον μέγα καὶ μικρὸν βδελυκτὰ τυαρὰ Κυρίῳ. ΒΑΠΙ, Μ. ἰ]. χοῦ. 
μέγα καὶ μικρὸν] ιιΧχρον και μέγα 100. καὶ μέτρα] α Χαι 20ζ.- καὶ 

ἀμφότερα] κα καὶ 1ορ, 147, 1ς7. Αἰά, καὶ ὁ τοοιῶν αὐτά] και γε οἱ 
ποιεντες αὐτὰ ἐν αὑτοις συμποδισῇησονται 23. Αἀϊυπρὶς σοπιπηδά ἔδᾳ, 
ΑΙοχ. ᾿ 

ΧΙ. Ιηΐορετ νεγίαβ ἀεεῖξ τοό. ᾿Εν τοῖς] καὶ γε ἐν τοῖς 23. συμ- 

ποδισϑήσετα!] αυλισϑησεται τορ. υποσχελισϑήσεται 147,17, 207. 
ἈΙ4. συμποδισϑήσεται δίς. δὰ ἥη. οοπ).} ἐπιρεάίοίων ῥμφεπίε ς σαὶ 
εαπὶ (απέϊο ο, σδνεῦα τ οἷα εω:. Ν εῖ. 1.“ἱ. ἐχ Μ5. ΕἸοαςσ. νεα- 

νίσχος] ργδετηϊτῖ, ανηρ.3. οεὐϑέῖα ἡ ὁδὸς} εὐϑειαι αἱ οδοι « ς4. Αγ. 
ἘΔ. αὐτξ] αὐτῶν τορ. 

ΧΙ]. Κυρίᾳ] Θεὲα 29ό. 
ἰηϊεττηθά. τού. 

ΧΠΙ. Μὴ ἀγάπα καταλαλεῖν] μὴ ἡδέως ἄκκε καταλαλᾶντος 
Β4Π]. Μ. ἴϊ. «24. διανοιζον) -ἰ- δὲ 23, 1ο0, 147, 149, 17, 161, 248, 
252, 2Ζ6ο. Οοτηρῖ. ΑἸ4. ΑΙεχ. τὰς ὀφθαλμές σου] τὰς οφϑαλμες 
μου 68. καὶ ἐμπλήσϑητι]) καὶ ἐμπλησϑησὴ 140, 260. ἄρτων» 
-Ἔ πονηρον πονῆρον ἐρεῖ. ὁ χτωμενος" χαι πορευθείς τοτε καυχησεται" ἐξῚ» 
χρυσος χᾶι πληϑος ἐσωτατων' καὶ σχευος τίμιον χειλῃ γνωσεως. λαδε 

το ἱμάτιον αὐτῇ οτι ἐνεγυήσατο αλλοτριον" καὶ περι ξένης ἐνεχυρᾶσεν 
αὐτον' ἡδυνϑὴ ἄνω ἄρτος ψευδὴς, καὶ μετα τατο πληρωϑησεται τὸ 
ξομα αὐτὸ ψηφιδος' λογισμος ἐν βελη ετοιμασβησεται, και ἐν κυδερνη- 
σεσιν ποιεῖ πολεμον αποχαλυλων μυςήριον πορενετῶι δολω, και απα- 
τῶντι χειλὴ αὐτῷ μὴ συναναμισγου 23. -ἰ τῦονῆρον τονῆρον ρει ὅ 
πτωμένος' καὶ πῦΌρευϑεις, τοτε καυχήσεται" ἐξὶ χρυσὸς καὶ πληϑος 
ἐσωτατον" καὶ σχενος τίμιον χειλὴ γνωσεως. λαδε τὸ ἐματιοὸν αὐτὰ ὁτι 
ἐνεγίνησατο αλλοτριον" και΄ περι ξενῆς ἐνεχυρας αὐτον' ἡδυνϑὴ ανϑρωπὼ 
αρτος ψευδὲς" χαι μεταπληρωθησεται σομᾶὰ ἀντ ψηφιϑος" λογιίσμοι ἐν 

βελὴ ετοιμασϑησονται" καὶ εν κυδερνησει ποιει πολεμον' ἀποκαλυπίων 
βυςηριον τὸορεένεται δολω. και ὡπατῶντο (Πς) χείλη αὐτὰ [ἢ συνανᾶ- 

μισγου 149. -᾿- ἐΔάεη), οὐπὶ ἐνεχυραᾶσον ΡτῸ ἐνεχυρας, ἀπατῶωντι Ρῖο 

ἁπάτωντο, Ζόο. -Ἐ τῦονηρὸν ἐρει ὁ χτωμενος, καὶ σορευϑεις τοτε καυ- 
χῆσεται. ἐξ! χρυσος καὶ πληϑος ἐσωτάτων, καὶ σχευος τίμιον χριλῆ 
γνώσεως. λαθε τὸ ἡμάτιον αὐτῇ οτι ἐνεγίνησατο αλλοτριον καὶ περι 
ξενης ἐνεχυράσον αὐτον. ἡδυνϑὴ αἀνϑρώπὼω ἀρτος ψευδες, καὶ μεταπλη- 
ρωϑησεται τὸ ςομῶ αὐτῇ Ψψηφιδὸς" λογισμοι ἐν βαλη ἐτοιμασϑησονται, 
και ἐν χυξερνησει πτοιές πολέμον, αποκαλυπΊων μυξήριον σορευεται δο- 

Κυρίου---ἰξαρϑῇς ἰπ οσπι. 64. αὶ οὐπὶ 

λω. καὶ ἀπάτωντι 'χειλὴ ἄντε μὴ συνασμίγα. (ἢς) 2.3. -Ἐ κακὸν, 
Ἁ ᾿ ἤ ε θυ ἢ ’ Π » 

χαχον, λέγει ὃ ἀγοράζων, χαι ὡς ἀπέλθῃ, τότε καυχήσεται. ἔς, “χρυ- 
Ν “ὦ , - ᾿ ΣΣΖ, Λ 

σὸς, καὶ πλῆσος λίϑων πολυτέλων, καὶ σχεύη ἔντιμα χείλη συνέσεως, 
νΦ 7 ῳ -“- » ἃ ᾽ ’ Ἁ ν Ἁ 

ὠφελξ τὸ ἱμάτιον τϑ εγγυωντὸς ἄντι ἀλλοτρίου, καὶ ἀντι ἀλλοτρίας 
͵ "νὼ ᾽ Β “9 ἔκαλ ι] 9 ’ Μ] ’ ῖν " 

λάξε ἐνέχυρον ταρ αυτὲ. ἡδὺς ἂν ρωπῳ ἄρτος ψεύδας, καὶ ἐπειτῶ ἐμ.- 
͵ Α ᾽ὔ ψΨ "Ὁ , ι»ν -“ - 

πλησϑύήσεται τὸ ζ«Ὅμια αὐτὰ χαλιχῶων. διαλογισμιοι ἐν βελῃ σερίωνται, 
" Ἢ 7 ,ὔ ΝΣ ͵ ο»»; Ἵ Υ̓ 

χυξερνήσεσι᾽ δὲ γίνεται πόλεμος. ὁ ἀνακαλύπἼων βελὰς ἐν συνεδρίω" πο- 
7 , Ν ΄ Ν ε “ Ἁ , 

ρεύεται δίγλωσσος. χαὶ μετὰ ὠλᾶατύνοντος τὰ ἐαὺτδ μὴ μίχϑητι χεί- 
εἾ ι ᾽ “ἈΆ[͵᾿ῤ᾿ ἕ εἾ 

λη. Οοπιρὶ. -Ἐ Πονηρον, πονηρὸν, ἐρει ὁ χτώμενος" καὶ τπορευϑεὶς τότε 
»Μ ν- 7 ἃ μον Ι] ΄ -- 

καυχήσεται. ἔς, χρυσίον, καὶ πλησος ἐσωτάτων, καὶ σκεῦος τίμιον 
᾿ ἤ ὩΣ ͵ ϑ “ὦ κε ΠῚ 

χεῖλη γνώσεως. Λάξε τὸ ἱμάτιον αὐτϑ, ὁτι ἐνεγίυάσατο ἀλλότριον, 

ἃς 



πᾷ 

ϑρώπων, δριρεὺγᾷ. ται εῖᾳ κουύοισ ᾿Ελεημεδύνητμαϊ, ληδλρρκ. φολῳχὴ βασιλεῖ; χαν. ποῤιδυχλό- 

σεσιν ἐή ἰἠμᾳνοσύνμ τὸ, ϑρόμεν: αὐτῶ; Κόσμος νοατίαις. σοφία; «δόξαν δὲ πρεσβυτέρων: ἡρνϑλυσί. 

β ὩΣΠΕΡ καὶ ἕρρὴ, ὕδακρρ, ἄρρς καρβήῷ βαδιλέως ῃ χειρὶ, Θεῦ, ὅ δ: ἐᾷν. οϑέλώοι γεῦσαι -ἐχεῖ ̓ ὥχο αὐ. χν ΜᾺ 

τς ν᾽ πρρόμὴβ, φαίγεται ἑαυτῷ ἀζχαιορ, κατευϑύνοι δὲ χαρδίᾳς Ἰρύρμος. Ποιεῖν υδίχαια. καλλάχα.. 

πτὴρ δα, 
ϑὰς ϑαηᾷτρῳ,. Ὄλεϑρῃᾳ ἀσεβέσιν ἐτιζενωθήσεται, ὁ 4, γᾶρ. βέλογται. πράσσειν. τὰ Σ δίκαια. «Πρὸς. 

ΠΑΡΟΙΜΊΙΑΙ. 

ΚΕΦ, Χχ. 
πὲς ὀφϑαλμώς δε, χα ἐμελήσθητι ἄρτων. Βδέλυγμα Κυρίῳ διασὸν ςάϑμιν, καὶ δυγδὸ δόλιος 23. 
οὐ καλὸν ἐγώτιον αὐτϑ, Παρὰ Κυρίαυ εὐϑύνεται͵ τὰ διαδήματα: ἀνδρὶ, ϑνητὸς δὲ «τς ἂν νοήσαι 

τὰς ὁδὰς αὐτ85» ΤΠαχὶὴρ ἀνδρὶ ταχύ: τι τῶν ἰδίων ὡγιώσαι, μετὰ γὰρ. τὸ εὔξασθαι. μετανοεῖν' γί- 
γετας.. κιἀμχμώτωρ ἀσεβῶν: βοιειλαὺξ. σοφὸς, χαὶ ἐπεδαλεῖ αὐτοῖν τροχόν, ̓  Φῶς: Κυρίου αὐϑὴν υἱν-- 

-“ ΕΓΟΝ ὑυὰ ἐμὴν: μά ουνὰ, μων οόννωμα ον ον ἰὼ ἕν νον οὐαμμνα ἀν 
ἶτλδν προς ΠΝ 

ἜΡΟΒῸΣ ἘΝῚ, 
δὲ 

“τις ΗΠ: νὴ, 
πὸ ες: 

.. πον τ νς 

ϑεύειν» ἐρεκᾷ παρᾷ, Θρ μᾶλλον ἢ ψυσιῶν αἷμα, Μεγαλάβρῳν ἐν. ὕδρει ϑεασυκάρδιου, ἃικᾳ- 4 
βφοδῶν. ἀμαρτίᾳ. Ὁ ἐνεργῶν ϑηφαυρίσμῳκα γλώσοῃ ψευδεῖ, μάταιᾳ, διάλει ἐπὶ σόνγί- 6.. 

τὲς σαολρὶς σχαλιᾷς: δὲς ἀπσοςζέλλειϊ ὁ Θεὸς, ὀγγβᾷ γὰρ καὶ ὀρδα ο Ζὰ, ἔργα. δὐτδ. ᾿ Κραϊασρνκος 9. 

χεῖν. ἐπέ γχα λας. ὑφᾳίθρε, ἢ ἢ ἐγ χεχοχιαμένοις. μετὰ, ἀδικίας. καὶ ἐν οἴχῳ καινᾷ,", "“Ευχὴ ἀσέδδρ οὐχ. το. 

ἐλεηϑήσεται ὑπ’ ἀδενὸς τῶν ἀνθρώπων. Ζημιδμένου ἀκολάςοι ἰσυσργότερορ, γίχεται “ὦ ἄπρρορρ, 

συνιὼν δὲ σοφὸς δέξεται γνῶσιν. Συνιεῖ δίκαιος καρδίας ἀσεξῶν, χαὶ φαυλίζει ἀσεξεῖς ἐν χαχοῖς. 

ἐγ 1}. .5 ταὐΤ πα4{|. 

11. 

12. 

καὶ πῇὶ πνεβοδοξ νος αὐτόν: δ Ἡξηϑ, ἀνθρώ ὥπῳ ἄρτος ψεύδες" καὶ 

μεγὰ 
ἔτριμ ασϑήσεται" ἐν ἐν κυδερνήσεσιν πριεν πόλεμον. ᾿Αποκαλύπῆων μυ- 

ΝΑ ποῤεθενθὰ 

ὯΔ Χ ἴῃ φἤάγαξε: ποήῃ 
ΧΧΠΙ. κα ὃ καλὸν ΕῚ τ Ἧς δὴ 

ΧΧΙΝ. Παρὰ Κυρίου] ϑνητος δὲ πως αν νοησει τὰς οδὰς αυτα" 

παρᾶ γαρ Κυριε 149. εὐϑύνεται] κατευϑυγεται 23, τρό., τῶ δια- 
ξηρατα} Γ ΚΥΝ ΑἸοχος ἀνδρὶ] ανᾶρος 23, τού, 549, 3.43. 260. 
πῶς, ἂν νρήσαι τος ἀνοήσαι (ας) το. τως᾿ ἂν γοηήση 140, 260... 
5. ἂν ον γῆς ὅδ. [2 πιὸ δ ἐνιοἰδ σα ̓ Αὑν. τὰς ὁδὲς] τὰς 290... 

αγι ἱ--ἀγιάσαι] παγις ἰσχυρὰ τα ιδια χειλη ανδρι 149, 
Τ τ αὶ ἀνδρὶ] ᾿αφιεως, α υἱνο γε Ογξεη, ἅ. 247... ταχύ 
τι] ταχυτῆτι τα0, 147; μετῶ, γὰρ] μετὰ δὲ 23, τοό. τὰ εἴξα- 
αϑα!] α τὸ 147. μετανοεῖν ἵν γίνεται] “ ατερὶε ραπίεπεῖα, Ἡϊΐετοι. 
ΧΧΥῚ. ΤΑΣ ἄἀσεξων] »έεκείϊαίον. οηῖσι 444 ἱπιρίονιωκ Αὐξ. 

καὶ ἐπιδεῖν, και ἐτιξαλλει τοῦ, 44η0, ,όο. καὶ ἐπι. αὐτοῖς τρα- 
χόν] εἰ ἐρη {μὲ ἐδ τρί» πρίονα. Αυρ. 

ΧΧΥΊῚΙ͵ ΚΙ Ἄυρία, δε. 84. β. ροιῃ.} Πριῦμῳ Κυρίρ, λύχνος, 
ἐρευνῶν, τῶ ̓ταμεῖ,͵ τῆς γακρόρν ΟἸεπι. ΔΙεχ. Ῥ- ότι... ὃς ἐρεωνῷ} ὃς 
τσαντα, ἰἐβευνα, 23, ἢ λύχνος ὃς εὗρε τού. ἢ λυχνος ἃς ἐρευγα. 149, 
248, 252, 253») 254, 5όο, 296. Οορ!. (ΑἸεχ, οὐπὶ ἥ λύχνος πῖον 
ὑπς05.) καὶ λμγες ὃς ἐρευνα 207.. ἐτέδηυ: τάμεα 157. Ὠϊάγπι. 
ἐε Τηη. ῥ. 437. 

᾿ΣΧΥΠΙ. . ᾿μημρσύνη] ΤῊΣ καὶ ΠῚ 23. δι μη ύναὶ δὲ Οἴεπη. 
Αἴεχ. Ρ- 474... καὶ ἀλήϑεια] κ καὶ πίροις͵ ΟἸεπ,. ΑΙαχ. 1, οἷς. φυλα- 

τεερικυχλώσε- χῇ ὁ βασιλεῖ αὶ φυλαχαὶ βαξιλικαί. ΟΙςῃν. ̓ ΑΙεχ. Ι, οἷτι 

σιν] τερικυ ὥσες Αἴῃδῃ. ἴ. 239. πεερίκυκλ. ἐν δικαιοσύνῃ] εἰγεαιπεε- 
πη 7ω8ὲ Τὰς. (ε,.. 

ΧΧΙΧ. Κόσμος ἂς. αἀ βη. Θοπι.]. ὡσπερ τρεσθυτεροις κόσμος 
σολιαι, ὅτὼ νεώτεροι σοφια. ιόι. ΓΆΓΡ. γεαγίαις] νεανίσκοις Ὠϊάγπι. 

ἀε Τήη. Ρ. 338. πολιαί] πολιὰ 43», 149, 260, 29ς, Βλῆϊ. Μ. ἰ. 
451. εἴ ἰῃ δῖ. Νὶς. ἴοη). 1. Ρ. 1093. 

᾿ ΧΧΧ. σγναντῷ} απᾷντῶ τό [. ΤΟΆΓΡ. 
εἰς ταμιεῖα], εἰς ταμέδιῶ 100, 187, 30. 

πληγαὶ δὲ} πηγαι δὲ τοῦ. 

1. ἅὅτως καρδια] ψτως. και χαρὴα 109. 147. βᾳσιλίως] βασι- 
λέων Ογτ]}, ΑΙεχ. νοὶ, δὲν Ριπὶ ἷ. Ρ.. 248... ἐν χαρὶ͵ Θε5] ἐν. χειρι 
Κυριου τότ. τΏΒΕΡ. ωἷ ἐὰν ἄς, δά: Βπ. ζαΠ|. Ἰ φμοσμησες οοἰμεγ “ἐεοιὶ- 

παδὲ! ἐπ ων Αυγ. Ἃ ἰὼν ϑέλων] ὁ ὁ δ᾽ ἂν ϑελη ἃ 3, τοό, 2ζ3, οὗ ταν 

ϑελη τοῦ, 147).157,.297. ΑΙά. καὶ δ᾽ ἂν ϑελὼν 140, τό:, 248, 260, 
5οό. Οοπιρὶ. ΑἸεκ. ΟΥΙ͂Ι!, Αἰοχ ἷν εἶς, καὶ δ᾽ ἐᾷν ϑελων 253, 24. 
γεῦσαι ἕκει ) νευσὴ εἔκοι 68, 149, 161; ΜΗ 4οό. ΣΝ τὰ ἕκες τού. 

νεύσῃ ΑἸεχ. 
ΤΙ. ἑαυτῷ] επ᾿ ἀντω 68, ἐν ἐφυτὼ χρό. ἑαυτῷ Ὁ δίκαιος! {{. 254, 

297. καρδίας] καρδιαν 207. Κύριος] πΠς ὃ 100, 1479 1ς7» 
20ζ- ἸΠάοτ. Ρεὶ. Ρ' 351. 
ΠΤ]. Ποιέν δικαια] πάπαν νιε τοῦ, 282, 297. ὥρερὰ] ἀρερῷν 

᾿πδοριθῥέιται. ἀὸ ρόμα,. ἀὐτὰ. ̓ψηρίϑος. Λογισμὸς ἐν βουλῆ 258." 

Ὰ ἰδ ἡ ἐξ γμι χείλη αὐτξ μὴ συναναμίσγου. 

᾿Β: ὅορι 

Γ᾿. οἷ, παρὰ Θι] - σα Κύρου ὯΝ ψαρα ἐπχιν τοῦ 6, ἀῤβ, 

ΟΟἼΝ. Μιγαλέρριἢ " ἄνῃρ τδδξ, 

Αἴεχ. ϑραφυκάριδιοχ} ῥκαβυηΐτ. “ἀνὴρ 4:1, 2ς 45. 297... 
“Ἢ λογισμοι συντέμνοντες λὴν εἰς τσεερισσιαν" καὶ σας τ Ἰδαο εϑὸς 
πλὴν εἰς υσερημα. Τὰ ὃκ 23. -Ἐ λογισμοι συντεμνοντος πτλὴν εἰς τεε- 
Οόσραν" χα παρ, δὶ ΜΑ απιϑπυδαζων χὴν εἰς Ὁρέρημα,. « τού; "Ἔ εα- 

ἄςαι, ἥηρ ὁγ.χ.49) 2ζόο. «ἡι εδάεπι, αἰ συντημκνοντες, εἴ ἤπο ὅ, ΚΧᾺ 

ἀμραρτιρ" λογισμοι συμτέμνοντος πτλῆνι σις ἈΟΙσΈΝΔΝΣ: καὶ “τες βνὴ εἶτι- 

σπυδαζων πλὴν φις, μερημα. το9. ΑἸά,. αὐταμαρτιαι" λογισμόι συν- 
τεμνοντ. πλὴν τς σεριασειαν χαὶ τας μῷῇ ἐπισαιεδκζων τῦλὴν εἰς ὑζε- 
βημῶᾶ. 147. αμαρπιφαιις, τότ, 2.4. αμιαρτιαι" Ἀογιφίεοι συντεμ- 

᾿ψοντος τύλην εἰς ππερισσειανν καὶ πτας ἐπισπαδαζω (0) τῦλην εἰς ἀρερη- 
μα. 453. ὥς, υἱβ, ἰσιφκόδώζων, σβαι δοκοὶ δ Χ ἐβ ομαγαθ.. 
πΐμοσς, ΑἸοχ. αἱ αμώβτιαι, 407. ἁμαρτίαι διαλογισμοὶ ἀνδρείᾳ εἰς 
πλησμονὴν, καὶ ὶ τᾶς ὁ ὁ φπεύδων ἐνὶ ἐλάσσονι. Οϑπηρὶ. ἁμαρτίαι. βελὴ 
σύντομος πλὴν εἰς περίσσεναν, καὶ τᾶς ἀχνηρὸς πλὴν εἰς ὑγέρημα. Ἀπι. 
ΕΔ, εἴ ἄς ἔκτε, υἱ τάσυα), 16 (Ἰοάίρεν ϑειμ, 

ΝΙ. Ὁ ἐνεργῶν] ὃς ἐνεργεῖ Οὐφετι. ᾿]. 390. ψψευδεῖ} ψευδὴ τοῦ, 
109, 157» 252. διώκει} ἐ καὶ ἐρχεῖρὼ 23, 68, τού, 140, 1ς7, Ί6Ι, 
248. 252, 453, 4ς4, δόρ, αος, 307. Οοτοφὶ. (ΑἸεχ. ἴωῖον ὑποος.) 
Ἑ καὶ ἐλεύσεται Οτΐρεη. 1. οὐξ, ' ἐπὶ παγίδι θανάτου] Ἐς ἐύϑμενα 
αδὰα 23. επι τοαγιᾶα. ϑμνατε 294.. ἐπὶ παγίδος: ̓ϑανατα Οομλβὶ. εἰς 
ψαγίδα ϑανάτε Ογΐκει, 1. Ὁ. εἰ ψάμάγενἐιι, ἱπρπεον ἡροτ 1. Ἐδλετοπ:ς 
ΨΙΙ. Τοεῖξ τοίυτν σοϊηταβ, 297). . τὰ ηκαια] α τὸς τοῦτε΄. 

 ΨΗ]Ι, ἀκπορέλλει) ἐξαπορελλει 147, 1φριας ἀὐρν ΑΙΜ21 ωζοοςε- 
λει 254, 496. ΑΙεκ. ὁ Θεὸς] Ρεαοταῖτε, υριος 23, τού, 140, 2ς5, 
αόο. Κύριος τότ, πιᾶηρ,. ᾿ὦγνα ὶ γὰρ} αγνα δὲ 53,1 τού, 25; 394: 
χαὶ ὀρ] αι χαι 147). δαθεῖ καὶ ἱμέες πηςῦο Δ ἦοχ. ὌΣ 

ΙΧ. Κρεῖσφον} κρεισσων ἔρὶν 3. πρεσομν τορ.. 4 εἦν 1.2. 

ἱπὶ γωνίας ὑπαίϑρον] Διό ἀΐοο Ἑιατοι. ἢ ἐν δχς, δὰ ἤη. ςαδι] φυα» 

ἐμ εαἰξε ἰδ ΞΜ ἐΝΙΦΝΗΦΙΣ ἐπ ἔοινο "ουά. Ἡδϊατοι, -ἐν κϑοῦνι αἡμίψοις ἢ 

α ἔν 2ζ4. μετὰ ἀδικίας) ἱδετὰ αηδιας 43» ἀνα .. ΜΟΙ, Ἀν. 

Σ 26ο. | 
Χ, ἐκ ἐλεηϑήσεται} ρῬυβη τ, ΕΝ πως δίας «33, τού, 

ἦν, ὅφρει} ἐφ᾽ υδροειποῤκάψαρ.,, 
αἵ νἱάετυτ) 147) 149, 248, 2ς3, 2.4, '36ο, 206, 297). Οομρί. ΑΙά. 

ὡμαῤτίᾳ} "' 

.- ν΄’ 
ωο“.΄ “-.-- 

Ῥγαυτ. Ἔελάσηι ἔετε Ἄμῃ, Βά, ρεβεπυι, ἐπιϑυμησεν τοονηρυν κᾶν 140, .). 
ἀφῶ,. 360. Ρτρδπηϊι. ταυδυμήσει πόνηρε κα! 397. Ῥρρδικε, ἐέϑυμεῖ 
κακῶν Οοπιρὶ. Ρραιβία. ἐπιϑυμήσει ᾿σονηρόν. ᾿.Ὁ Χ ἰῃ οἤῦ. πηΐποσε 
ΑΙεχ. τῶν ἀνθρώπων] των τοκροντῶν ππενμοα 23. ἐυλνοτ συ 
ανϑρῳῴκων τοῦ., οανϑρωτε 109» 147» τοῖν 

ΧΙ. Ζημιαμίνε ὅτο. δὰ δῃ. τοιι.] Παια διε: τὰν ΓΈΒΕ συν- 
μόν" ἡὶ δὲ σοφὸς. δέξεται 'γνῶσιν. Οἴεπι,, Αἰεκ.. Ρ. 37). ' Ζημιιμένου 
ἀκολάς 5} τὰ ἀκολάρου τυμωραμένου Βιοζορ. ἱπ (δι. Νὶς, τόπι. ἰϊ. 

τσαναργ. γώεται ὁ ἄκακος] ρίας αβνεα. “γῇ [ποὺ Μ. 
γίνεται] ἐραρ (161. τηᾶτρ.) 2ς5,. 23... ὃ ἄκακος] ὁ κακὸς 149, 460. 
αφρὼν 161. τσ. συνιὼν δὲ δες. αὰ ἤπ. σοι.} α 1ού, 2097. 

ΧΙ]. χαρδίας] ψυχας 23, τού, (1ό:. πιατᾳ.) (2 ςα. υἱ νἹάεἴι.) 4260... 



ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ͂. 
ΚΕΦ. ΧΧΙ. 

13. "Ὅς φράσσει. τὰ ὦτα αὐτὸ τὰ μὴ ἐπαχᾶσαι ἀσϑενᾶς, χαὶ αὐτὸς ἐπιχαλέσεται, χαὶ ἐχ ἕζαι ὃ εἰσ'- 

14.195. ᾳχούων.. Δόσις λάϑριος ἀνατρέπει ὀργὰς, δώρων δὲ ὁ φειδόμονος ϑυμὸν ὀγείρει ἰσχυρόν. Εὐ- 

τι6. φροσώχη «δικαίων «ποιεῖν χρίμα,.- ὅσιος. δὲ ἀκάδαρτος “αρὰ κακάργοις.΄ ᾿Ανὴρ πλανώμενὸς ἐξ ὁδδ 

17... δικαισύρης, ἐ ἐν ψχυγαγωγῇ. γιγάντων ἀχαπαύδεται. ᾿Ανὴφ. ἐγδοὴς. ἀγαπᾷ. Ὁ. εὐφρορύνην; φιλῶν" οἶνον 

18. ἐρ. «χαὶ ἔλαιον εἰς. αἰ λΆτον". Ποραιάναρμα δὲ ὲ δικαί! ἄ ἄνομος. Κρεῖσσον υἱκεῖν. ἐν' τῇ ῥρήμῳ, ἢ μετὰ 
᾿ ),α,} νίξδμα' 

(20. γοκνῆδο. μαχίβδ. καὶ γλωσσῶδᾳς καὶ ὀρρέλεα, ̓ Θησαιρὸς ἀκιϑυμητὴς ἀναταύσεταρ ἐκὶ χόμνος ́“; 

σοφῷ, ἄφρονες δὲ ἄνδρε. χαχαχίονται. «ἀτόνς οἱ Οὐδὸς διχαιοδόνῃς: καὶ ἐμημενύνκι δὐρήστο ζρὴν 

χαὶ δόξαν. Πόλεις ὀχυρᾶς ἐτέξη σοφὸς, χαὶ χαϑεῖλε τὸ ὀχύρωμα ἐφ᾽ ᾧ ἐπιποίϑεισαν οἱ ἀσεδεῖρ. 
Ὃς φυλάσσει τὸυρόμα αὐτϑ. χαὶ τὴν γλῶσψαν, διατηρεῖ ἐ ἐχ ϑλήψεωὸ τὴν Ψυχὴν ἀδεξ. ρᾶσυος 

χαὲ αὐϑάδης: χαὶ ἀλαζὼν λοιμῷ χϑλεῖται, δε. δὲ Ἀὐοῤφρλαδννς δ νος “Ἐχινυμίαε, ὀλδήῥὸν μὴὴ 

ἁφείνεσιν, οὗ »ὰρ προαιρῶνται. ἀΐ χεῖρες αὐὖὐξΒ πποιεῖν τι. " ᾿Ασεδὴς ἐπιϑυμέῖ᾽ ὅλὴν γῆν: ἡμέραν 

2}. ἐπιϑυμίας καχᾶς, ὁ δὲ δίχαιος ἐλεᾷ χαὶ οἰκτείρει. ἸΔῈΣ ᾿Θυσίαι ἀσεξῶν, βδέλυγμα Κυρίῳ, 
48. ἀοδιγαρ. σαρανόμως προσφέροσιν αὐτάς: . Μάρτυς ψευδὴς᾽ ἀπολεῖται, ἀγὴφ᾽ δὲ ὑπήχουξ᾽ ᾿ Ῥυλασσό- 
29. Μενοεδιαλήσει. ᾿᾿Ασεδὴς αἀγὴρ ἀναιδῶς ὑφίραται προσώπῳ, ὁ δὲ εὐσὺς αὐτὸς συγὶεῦ δ δὲς αὐ-. 

30. 31. «12, "Οὐχ ἔς. σοφία, οὐχ ἔφιν ἀνδρεία, οὐκ ἔξ). βϑλὴ εν Σὸν ἀσεξῆ:" οαπος ξϑηδάζεται εἰς 

“ὄμέρκα ἀολέμε, φορὰ δὲ ἊΨ ἡ -- ΟΝ ὐκειν Ἐ4 μοτϑθαι 

᾿ :Φ. ' πολ τς τῶν τ Ὄχι ϑ ᾿ ΓΝ νῶι. αὐ ὅΑοΣ νι ὐδι 

ΧΧΙ. 
ταν ΑΙΡΕΤΩΤΕΡΟΝ ὅ ὄνομα. χαλὸν ἢ πλᾶτος πολὺν; ὑπὲρ δὲ ἀργύριον χαὶ χρυσίον χάριρι ἀγαϑή. 

2. 3- πλέσιος χαὶ. πτωχὸς συνήντησαν ἀλλήλοις, ἀμφοτέρους. δὲ ὁ Κύριος, ἡ πὰ δὲ: ΡΠ ἐδὼν 

ΠῚ πορήσον τιμωρέμενον χραταιῶς αὐτὸς παιδεύεται, οἱ δὲ ἄφρονες, παρελϑδόντες ἐζημιώσῃφαν. Ἴ2- 

δ. 

“Ὁ ΟΝ τὸ 

θεν ἕν. 
δι ῥ- 

᾿ τς Ὃς ὈτειΣ ὡς ΕΒΒΣ ΤΙΣ οἰγϑῆ. χὶϊ, στό. 

σα: φτυχε ΟἸπγίοί. 1, ἐξ. 

γεᾷ,. σοφίας φόθος Κυρίου, χαὶ τλῶτος, χαὶ δόξα, χαὶ ζωῇ. Ἐδίδολθι: χαὶ πεγθεει ἐν ὑδοῖς σχο- 

νὰ ὅντα 
αὐτῇ}. λα. ἄυτε τού, 2.5, 405. ΟΥ̓͂Ν. ΑἸεχ. τοὶ. νἱ. ρα. ἱ, Ὁ. δε. 
τὸ μὰ ἐπαχᾶσαι) τὸ μη υπακυσαι α1; 8.3. Αἶεχ. - μη ὑπακασαι 
(οι ρ τῳ τού. - τοῖν μη ακβσὰι τοῦ, 27: πότ᾿ α 92, ἃς4. Οοπιρί. 
ΑΙΑ,, τῷ μη αἀσανεσαι τς},.497. 0» πο τῷ, (σης, Ἀροῖ. 110. 1, 
ς. 4. τὰ μὴ ἐπακέειν ΟΥγτ1}}. ΑἸεχ. 1. οἷ. ἐπωκᾶσοαν ἀσϑενδς] οἰκῶν 

σϑενξ:} τῷ διομρου Οοπίξίε, Αροί. 
1. οὖς. καὶ αὐτὸς ὅτς, αὐ δῃ. «οι. 1 τῆς διήστως αὐτὸ ἐχ εἰσακέσεται 
ὁ Θεός. Τιιγίοῖ, 1, οἷς. καὶ αὐτὸς ἐξικαλίσεται) εἰ ἱρΣ ἱπυοεαδὲε 
Ῥααπὶ Ογρν. ὁ ἐσ) ὁ σπακβων 33, τοῦ. ΑἸ4ά. ὁ νπαχϑὼν 206. 
εἰσακάων αὐτῷ Οοπῆίε. Δροῆ, 1. εἷς. (ΟΚ μὖ. νῇ. ς. 12.) 

ΧΙΝ. λαϑϑιι Ἰως μυ 68, τό:, ᾿ Οοηρὶ. λαϑραια τού, 

354. 
χν, δικαίων} δικαιφὰ 83. δἰ χὼ :: 

κρήμι] χρμάτα 68, 140, 348, 5:4. Οσπὶ." 
ΧΥῚ. ἀνακαύσεται) «γαπαυεται 2970. τ᾽ 

ἰ ΧΝᾺ. ᾿ΑνΆρ. ἐσδεὴς]. ἀπηῤ δὲ ἐνδξης ὅδ, τό. ΑΙ4Φ. φιλῶν] ργα:- 
τηἶϊ, ὁ 1Φ6. οἶνον καὶ ἴλαιο») ἐλαιον καὶ οἶνον 297. εἰς τύλϑτον]} 
οὐ σλετησω 8, τη6,. 146, 292, 26ο, 297. (Αἰεκ, ἃ Χ.) 
᾿ς ΧΨΝΠΙ., ἄναμος) πεαρανομορ" καὶ αὖντι τυϑειων ἀσυνϑετος 23) 252. 

οασοιεῖν] τσοιες τοῦ. 

. ἢς, πἰᾷ ἀσυγετος, τού, 4.43. αδικὸς τότ. ἸΏλτρ. ΚΕ καὶ ἀντι εὐϑειων 
ασυνῆετας 297. -ἐ καὶ φντὶ εὐϑίων τσαράνομος Οοηιρί, - καὶ ἀντὶ 
εὐϑέων ἀσύνθετος ἴῃ οδάγαδε, ταϊπους Αἰεχ. 

ΧΙΧ. Κρεῖασον) πριασων τοῦ. ΑἸΑ. ἐν τῇ ἐρήμῳ] ἐν γ5 ἐῤημω 
τρθ, 14}, τόχ, 252, Ἃς 3, 8όο, 206. Οσηηρὶ. ΑΙ. Αἰεχ., ἃ μετὰ-- 

ὀργίλν} φωφαν ̓ς 7.) τ α  Υ ΗΠ ἰοία εἰ πθεκεϑα. Ἡϊεσοῦ. μαχίμεϊ μα» 

ΧΡΉ: Ἀ3».1ο0, 149, 282, 2δα. μαχίμω ἄς. δὲ δι. Του, γλωσ.- 
σώϑδες καὶ μαχίμης. Οοηξῆι. Αροδὰ ΠὉ. 1. 6.9,1.0.0 καὶ γλωσσώ- 

ὃν. κ23». :άρ, χς7ν 245, .ϑδσ, 2λοζ. πιδῦες ἱπέοτ. ὍΠΟΟΒ ΑἸεχ. καὶ 
γλυσαίδος. καὶ ὀργίλα) υ παν: ΟρΎΕ ΧὩ χᾶι γλωσφώβας 100, 147. 

ΧΧ,, ἐπὶ εόματος] εν ξομῶτι ας3. ἐπὶ δώματος ΑΙεχ. κ ἄρρονι; 
δὲ διο. οἱ ἢ. οοαι. νἱγ ἀλῴεια κίας γίμελε ἰΐανι. ΑῸρ. ᾿κακαπίον- 

τοῦ καταῆίονται τού. καταγεέλωνται 2ς1. 
᾿ ΧΧΙ, εὑρήσει] ϑησαυριζα τότ. ταϑεν. δώ ΠΝ 23. 
Ἔ καὶ δοιαμοσυνην 243, δφ4: αι 2. τ 
ΧΧΙΙ.. Πόλεις] πλέως ἢ 1009, 147, 297. ὅκα, Αἴεχ.. - ὀχυρᾶς 
ΕΟ ΨῸΝ χὰ] αὶ οὐ ἰηξργεοο. 297. ὀπέξη σεφὸς, καὶ καϑεῖλε] οε- 
επραδὲῥ (αρίφπες εἰ εἶ ἀρβγκει Οὐΐρε. 1. 442ςὥ. καὶ καϑεῖλε] α και 68, 
τότ. (οπιρὶ. καὶ ἐπέδη Ριοζορ. ἱπ (δε. Νίς. ἴοι. ἷ. Ρ. 77. τὸ 
ὀχύρωμα} τὰ σχυρωματα 147. πεναδίονεε Ἠΐετου.. ἐφ᾽ ᾧ ἄς. τἀ 
ἤπ. οοπι.} . 109. οἱ ἱ ἐσεδεῖ,} α 23. α οἱ τού, 297. 

φρν {1 Ἵ 

Ρ. 484. 

' ; τ τὖν ἱ : 

ΧΧΊΙΠΙ. διατηρεῖ διατηρησες 2}, τοῦ, 4 ς2. 
͵ 

Δ ὰ ἢν α 
᾿ 

ΧΧΙΝ. Θρασὺς--ὀλαζὼ»} Τοηεγατίας εἰ βρεεδκε ̓ ΚΤΟΣ σαὶ. “ἢ 
αὐϑάϑης καὶ ἀλαζὼν] ἀλαζὼν καὶ αὐϑαδῆς τοῦ. 
κει] Θρασσων. ἐν γη 22. τῶαΓΡ. 
ΤΣ ΟΣ 
ΧΧΝ. ἀποκχτείνεσιν] αποχτενεσὶν τού, 100, 1475 149, 260. υἱ 

νἱἀεϊυτγ) 1ς 7, 252, λρς, 496, 297. Οοπιρὶ. ΑἸ. Αἰοχ, καταξαλλι- 
σιν 161. τῆλγρ. τοιεῖν τι} α τί 253... 

ΧΧΥ͂Ι. ἐπιϑυμεῖ}) ροπίς ροῖξ πβέραν 43, 1οῦ, ἅχα, 2434. ὁ δὲ 
δίκαιος δες. τὰ Ἧπ. οοπι.] δίκατοι δὲ οἰκτείρεσι καὶ ἐλεξ δι ΟἸεῖ,. ΑΙεχ. 

᾿ἐλεῷ] ἔλεε τού, 147. 149, τότ, 448, 2ξλ, ἃ 8, 260, 297. 
Οὐοπιρὶ. ΑἸ4. ΑΪεχ., ἐλεᾷ καὶ οἰκτείρει] ὀικτειῥέι κὰϊ ελιοὶ 2.4. 

ΧΧΥΊΙ. Θυσίάι-- Κυρίῳ] α τι ἱπίετηξά, τοῦ. ᾿᾿ Κυρίῳ] παρὰ 
Κυρίῳ Οοηβῆε, Αροίξ, 50. νἱ. ς..22. καὶ “γὰρ παρανόμως] λα γαρ 
2 

τ ὃ δὲ μνησικα- 

τραράνομος} νπερηφανος 253. 

9ό. 
ΧΧΥΙΠ. δὲνὴρ δὲ] α δὲ 68, 147. τότ. Οοπιρῖ. ΑἸά. 

μένος] α 252. φυλαξόμενος Οοηιρὶ. 
ΧΧΙΧ. ὁ δὲ εὐϑὺς] ὁ δὲ εὐϑῆς 43, 147, 140, ἃ 8, Δρύ: 
ΧΧΧ. Οὐκ ἔξε 1] Ἐ ανϑρωπὼ 23, 140,252, Δόο. «- ἀνθρώπε 

Οπιπες Οοὐΐϊοε3 ϑεγεῖ. 
252, 2όο. ὅκ ἕρι βυλὴϊ εϑὲ ἐςιν βελη 23) 109, 282. ἃκ ἔσι βυλὴ 

ἄς. 84 ἔπ, ςοπι.] καὶ οὐ βαλὴ πρὸς τὸν Θεόν. Οπηποα Οοάϊςες δεγεῖι. 
πρὸς τὸν ἀσεξη] κατέναντι Κυριου 23, 109, 147» 1ς7, (ας2. πιᾶγρ. υΐ 
ἘΔ.) 29ς. “Ἐ κατέναντι Κυριου 407. πρὸς Θεόν (πιᾶγρ. κατίναντι 

Θεξ) Ασαι. “ σρεαῖ ἱνηρῖο:. ( αβῖδη. 

᾿ φυλασσό- 

1. ΕΘ μρεῖσσον ὄνομα καλὸν ὑπὲρ πλέτον πολύν. 
ΒαΗϊ. Μ. ἱ.. 4ς. χρεϊτῆον ὅ ὄνομα ἢ αλῶτος πολύς. ΟἸ;γίοΙ, ἴχ. 2ο6. 
Αἰἱρετώτερον ὄνομα] αἱρετὸν ὄνομα Ογή!!. ΑἸεχ. 13. γ30. ἢ. 66, 482, 
ς88. εἰ 2]. ἢ τλᾶτος πολὺς " υπὲρ᾽ ὥλετον αῦλυν .207.. ᾿ὑπὶρ δὲ 
ἄς. δὰ ἤη. ζοπι.Ἶ εἰ μηρεγ οπεπδι αγρεηὶ αςεγοο;. ΑΥΠΌτ. ἀργύριον 
καὶ χρυσίον) χρυσίον καὶ ἀργύριον 23, 169, 140, 26ο. χρυσίου και 
ἀργυριε 106. 

Π. καὶ «τωχὺς] καὶ πενὴς τοῦθ, 23,297. συνήντησαν) ἀπην- 
τησαν 23, (ΙΟΊ. ΤηδΓρ.) 2ςζ2. ὁ Κύριος ἐποίησε} ἐποιησιν ὅ Κυριος 

23, 100, 147. 1ζ7) 2325) 253, 207. 
1Π|. οἱ δὲ ἄφρονες} α δὲ 2ς1. 
Ιν: Τιενεὰ] γίνα ((ο) τοῦ. γενεᾶς ὨΙάγτ. ἐς Τήω. Ρ. 338. 
Ν. ὁ δὲ φυλάσσων τὰν ἑαυτῇ ψυχὴν] φμὶ αμέενι ἐἑππεί ονείπεσε 

Ομδη. τὴν ἑαυτε ψυχὴν] τὴν σαυτε ψυχὴν 14). ἀφέξεται} 
ργωπηῖ, μακραν 254. αὐτῶν] ἀπ᾿ αὐτων’ ἐνκαίνισμος νεα κατα τὴν 

οὐκ ἴξιν ἀνδρεία  εδὲ ἐρὶν ἀνδρεια 23) 140... 

-ς 

Ὰ 

μ᾿ “ιν 

4 - 

Ξ 

δ, γ.ν. 



"λιαῖς, ὁ δὲ φυλάσσων τὴν ἕάυτϑ Ψυχηὴν ἀφέξεται αὐτῶν. 

ὁσίας χαρδίας, δεχτοὶ δὲ αὐτῷ πάντες ἄμωμοι" χείλεσι πφοιμαίνει βασιλεύς. 

᾿ ῥάδδος δὲ χαὶ “παιδεία μαχρὰν ἀπ᾿ αὐτᾷ. 

ἀτιμάσῃς ἀσ ενῆ. ἐν πχσύλαις. 

ΠΑΡΟΙΜΙΑῚ 

Πλέσιοι πτωχῶν ἄρξασι, χαὶ οἰχέται 
ἰδίοις δεσπόταις δανέιδσιν. Ὃ σπείρων φαῦλα ϑερίσει χαχᾶ, σληγὴν δὲ ἔργων αὐτῇ συντελέσει" 

ἄνδρα ἱλαρὸν χαὶ δότην εὐλογεῖ ὃ Θεός, ματαιότητα δὲ ἔ εὑ γὸν αὐτῇ συντελέσει. Ὁ ἐλεῶν στω- 

χὺν αὐτὸς διατραφήσεται, τῶν γὰρ ἑαυτῇ ἄρτων ἔδωχε τῷ πτωχῷ" γίχην χαὶ τιμὴν περιποιεῖται 
ὁ δῶρα δὲς, τὴν μέντοι Ψυχὴν ἀφαιρεῖται τὴν χεχτημένων. Ἔχξαλε ἐχ συνεδρίου λοιμὸν, χαὶ 

φ’ 9 “5 φὼ Ψ Ά, »,’ Φ ’ ’ Φ ’ 3 ᾿ πιῶ ΑΝ 

συνεξελεύσεται αὐτῷ γεῖχος, ὅταν γὰρ χαϑίση ἐν συνεδρίῳ «πάντας ἀτιμάζει. ᾿Αγαπᾷ Κύριος 
οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ 

Κυρίου. διατηρδσιν αἴσϑησιν, φαυλίζει δὲ λόγες παράνομος. Προφασίζεται, καὶ λέγει ὀχνηρὸς, 
Λέων ἐν ταῖς ὁδοῖς, ἐν δὲ ταῖς π“λατείαις φονευτοαί. ' Βόϑρος βαϑὺς ςύμα παραγόμου, ὁ δὲ μιση- 

δεῖς ὑπὸ Κυρία ἐμπεσεῖται εἰς αὐτόν" εἰσὶν ὁδοὶ χαχαὶ ἐνώπιον ἀνδρὸς, χαὶ οὐχ ἀγαπᾷ τῷ ἀπο- 

ςρέψαι. ἀπ᾿ αὐτῶν, ἀποςρέφειν δὲ δεῖ ἀπὸ ὁδε σχολιᾶς χαὶ χακῆς. “Ανοια ἐξήπ]αι καρδίας νέου, 
Ὁ συχοφαντῶν πένητα, “Πολλὰ ποιεῖ τὰ ἑαυὶδ, δ- 

δωσι δὲ πλεσίῳ ἐπ᾿ ἐλάσσονι, Λόγοις σοφῶν πταράξαλλε σὸν ὅς, χαὶ ἄχουε ἐμὸν λόγον, τὴν δὲ 
σὴν χαρδίαν. ἐπίξῃσον, ἵνα γνῷς Οτι χαλοί εἶσι" καὶ ἐὰν ἐμξάλης αὐτοὺς εἰς τὴν χαρδίαν. σου, 

' 3 -- Ψ 5, Ν ρ»" , ΗΣ Ψ ᾽ 28 Ν ’ ε 23 δ Ν » ἌΪ 

εὐφραγᾶσί γε ἅμα ἐπὶ σοὶς χείλεσιν" ἵνὰ σδ γένηται ἔπι Κυριον ἢ ἐλπὶς, χΧαὶ Ὑγωρίσὴ σῸ! ΤῊ 
ει - ΝΙΝ ΙΝ Σ Ζ ».ν “ “ 3 Ν Ν ΚΞ ΞΆΆ.ΆΈΚ.ΕΝ 2 
ὁδόν σου." «Καὶ σὺ δὲ ἀπόγραψαι αὐτὰ σεαυτῷ τρισσῶς, εἰς βαλὴν, χαὶ γνῶσιν ἐπὶ τὸ πλάτος 

»“ Ῥ᾿ ΄᾽ ᾿ γ᾽) τ 9 ρὭ 2 - ἴω 3 ον ε 4 ᾿ φ 3 »’ ξζ΄ τῆς χαρδίας σου. Διδάσχω ὃν σε ἀληϑη λόγον, (καὶ γνῶσιν ἀγαθὴν ὑπαχόειν) τῷ ἀποχρίνεσθαί 
σε λόγες ἀλησείας τοῖς προξαλλομένοις σοι. Μὴ “ἀποξιάζου πένητα, πτωχᾶς γάρ ες!, χαὶ μὴ 

ΧΥΊ]. Λόγοις σοφῶν] ἐμοῖς λόγοις ΒΑΠ]. ΝΜ. 1, 1ορ. 

Ὁ γὰρ Κύριος χρινεῖ αὐτῇ τὴν χρίσιν, χαὶ ῥύση σὴν ἄσυλον ψυ- 
χῇἥν. Μη ἰσσιξ ὅταῖρος ἐμ ἌΨΝΝ, φίλῳ δὲ ὀργίλῳ μὴ οὐ πεδίον Μήποτε μάθης τῶν ὁδῷ 2 

δον ἃ αὐτα" καὶ γε οτᾶν γηράσῃ. εκ ἀπορῆσεται απ᾿ αὐτῇ 23. δὶ οἱα 
εγκαινισμος, 253. -Ἐ εγκαινισμος γεξ ϑατα τὴν οδον αὐτε τοῦ. ἀπ᾽ 
αὐτῶν 1ο0, 147, 157, 254) 296, 2907. -ἢ ἐγκαινισμος νεου χῶτα τὴν 

ἐδὸν αὐταὶ καὶ γε οτᾶν γηρασὴ 8χ αὐπτοςζήσεται ἀπ᾿ αὐτῇ 140, 26ο. 
(Αἰοχ. τὰν. Χ ἰπ οπδγαᾷς. πηΐπογε.) -" ἐγκαίνισον τὸ τραιδίον κατὰ 

δ «φφλ Φ “ὁ - 9 ΨΝ ’ 4 4 ’  » ν. “0 

τὴν ὁδὸν αὐτῷ, καίγε ἐὰν γηράσῃ, ἐκ ὁπορήσεται ἀπ᾿ αὐτῆς. Οὐρὶ. ᾿ 
ἀπ᾿ αὐτῶν ΑἸά. 

ΥἹΙ. Πλέσιοι τττωχῶν] τλεσίων ὥτῶχοι 140, 260. Πλώσιοι 

πτωχῶν ἄρξεσι) Τιοίηεπι ραώρετες ῥγφροβιὶ (μι ς Αὐαδτ. κχκαὶ οἰκέ- 
ται ὅζο. δὰ ἢῃ. σομ}.} εἰ φγοργίϊ βυυὶ ἐονεπὶς ")απεναόνπι. Ατηδγ. 

ἐδίοις] οἰκείοις 296. δανειξσι») ϑανεισεσιν Ιοῦ, 140, 252,.253, 24. 
46ο. 

ὙΠ. ϑερίσει κακὰ} ϑέριερ κάκα τοῦ. ἔργων αὐτῷ 15} ἢ ἔργον 
αὐτῷ (ἔς ᾿π|τ) ΑΪά. ἄνδρα ἱλαρὸν δες. δὰ βῃ. ςοτῃ.] α 23., εὐ- 
λογεῖ] αγαπα 68, τού, το9, 147) 149, 157, ((6τ. πιᾶγρ. εὐλογεῖ) 
448, 2 52» 243, 260, 4ος, 296, 297. Οορὶ. ΑΙά. ὑῶν ,Ἀπή. Ἑα. 
ματαιότητα δος. δὰ βη. ςοπὶ.} α τού. 
ΙΧ. τῶν γὰρ ἑαυντΒ]} τὸν γαρ ἑαυτε 296. ἄρτων᾽ ὕδυκε] πόνων 

μετέδωκε τοό. αρτων διδωχε 147, 157» 161, 248, 5 ς4») 29ς. ΟΟμρΙ. 
Αἰά. ΑΙεχ. 

τοό. ὁ δῶρα, δὲς] ὁ ὁ δωρα διδὲς 23, τού, 149, (Δ6ο. εχ οοῖ1.) 297. 
ΑΙοχ. ἀφαιρεῖτωι τῶν χεχτημένων] τῶν χεδτημένων ἀφαιρεῖται δδε,.. 5: 

Χ. ἔΕκβαλε] ἐκδαλλε 2 ς2. Βαῆ]. Μ. 3. 293. ἐκ συνεδρίου λοι- 
μὸν) λοῖμον εκ συνεδρίου 23, 149, 253, 26ο.. λοιμὸν συνεδρίε Οοηίῆι. 
Αροξ. 110. ἢ. ς. 9. ὅταν γὰρ] α γαρ 100. 
ΣΙ. ᾿Αγαπὰ Κύριος} ἀγαπα δὲ Κύριος 100. 

δέκτοι δὲ 252, 2.4, 206. στάντες ἄμωμοι] -" εν ταις ὀδοις αὐτῶν. 
68, τό, 248. (οπλρὶ. Αἰά. χείλεσι] χαρις χειλέων “ιόι. ΤηΔΓς. 

ποιμαίνει} 'πτοιμᾶνεῖ τορ, 147, 17, (22. ἔοτ. ποιμενει) 254. εται- 
ρος αὐτὰ τότ. τᾶγρ, βασιλεύς] βασιλευς. φιλος. τότ. τηᾶτρ. 

ΧΙ]. διατηρᾶσι»]. διατηρησεσιν 1Π, τηρᾶσιν Οοπηρί. 
ΧΙΥ. εἰσὶν ὁδοὶ διο. δὰ ἤη. σοπ).} αὶ ΟὐοπιΡὶ. εἰσὶν ὁδοὶ κακαὶ] 

Ῥτρετΐίς. φεσιν οδοι οἷς οὐ σορευεσϑαι ἀνδρι" ὁ δὲ ἀσεξζης οδους ϑανατου 

δεκτοὶ δὲ] τροσ- 

᾿χαὶ απώλιας (6) φιλει" 23. ρεβεπιῖῖ. εἰσιν οδοι ορϑαι πορεένισϑαι αν- 
δρι" ὁ δὲ ἀσεξης οδας ϑανατου καὶ ἀπωλειᾶς φιλέε 2 54: δὲ ] αὶ 147. 
σκολίας καὶ] α Απῃ. Ἐὰ. καὶ κακῆς] αὶ 1ορ.. 

ΧΥ͂. καρδίας] καρδια 23, 147,17, 254, 20ζ. Αἰεχ. εν καρδια 
τού, 149, 26ο, 296, 297. καρδίαν ΑΙά. ῥαάξδος δὲ] ραῦδος γαρ 
(εχ ςοτγ.) τόι. 

ΧΥῚ. πίνητα] στωχον 21. ποιεῖ] ποιειται 2Ζόο. τὰ ἑαυτῇ] 

Ἔ κακὰ 232,68, τοό, ξο9, 149, 147, 161, 248, 2ς3,) 20 ς, 297. Οοιηρὶ. 
ΑἸὰ. (Αἴεχ. ἱπίεγ ὑποοθ.)} ἑαυτὰ κακὰ 147, 26ο. 
πῆμ. καὶ Οὐπιρ. ἐπ᾽ ἐλάσσονι] ἐπ᾿ ἐλαᾶσσον 149, 253, 26ο. 

΄ 

αρτὸν διδωχε 5ς2, 2ορό. τῷ πτωχῷ} κα τὼ 23. Θιὼω 

τολεσίῳ] ῬΓῶ-. 

φαρά- 
δαλλε] ταραξαλε τού, 248, 2Ζος. Οομηρὶ. ΑἸεχ, σὸν ζ,] τὸ ες σε 
68, (τότ. οοττ. υἱ ἴῃ ἘΔ.) 248. Οοπιρί. ΑΙ4, ἐμὸν λόγον] ἐμωὼν λο- 

γὼν 68, τοῦ, ἴοο, 147. 140, 157) 161, 2ς3,) 254) 260, 20ς, χρό, 3297. 
Οοπιρὶ. ΑΜ. ἵνα γνῷς] -[ αὐτὰς 23, 253. 

ΧΥΨΊΠ]. καὶ ἐὰν ἰμξαλῃς} καὶ ἐᾶν ἐμδαλεις 1οό. χᾶι ἐᾶν ἐεμβδαλ- 
λῆς 2ζ4. εὐφρανξσί σῈ] ενϑυνσι σὲ 23. εὐφραινᾶσι σὲ 161. εχ 
οοσγ. ἐπὶ σοῖς χείλεσιν] α ἐπὶ τοῦ, 147. ΑΜ. 

ΧΙΧ. Ἵνα σου γίνηται] κα σου 23; 4:3. ᾿ ἐπὶ Κύριον] ἐπι Κυριω 
232. ἢ ἐλπὶς] " σου 23, 23. κἢ ὟΝ 1οὉ. καὶ γνωρίσῃ] καὶ 
γνωρισει Ιο9φ. τὴν ὁδόν σου] τὴν οδον αὐτῇ 23, 1ού, 140, τότ, 248, 
22) 2ζ3, 24. 26ο, 206. Οορὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. . 
γας οδες αὐτᾷ 147. 157») 2093) 207. 

ΧΧ. Καὶ σὺ δὲ] α δὲ22. Καὶ σὺ δὲ ἄς. ακἀ ἔπ. οοπ).:] χαὶ σὺ 
δὲ ἀπόγραψαι αὐτὰ τρισσῶς ἐν βελῇ καὶ γνώσει τὰ ἀποκρίνασϑαι λό- 
γες ἀληϑείας τοῖς προδαλλομένοις σοι. Οτΐρεη. ἷ. τ68. 7 σιμέοηε 4ε- 

Λείδε τα ἐγιρ᾽ἰείθον ἱπ εοη βίο εἰ (τἱεπεὶα ς μὲ τε ῥοπεας ὑεγδεηι ὑεγ αἱ 

ἀΐε φωὶ ργοροπιηὶ “δὶ. Ἡϊετοθη. αὐτὰ σεαυτῷ} αὐτὰς σεαντω τοῦ, 
234. σεαντω αὐτὰς 1ο0. αὐτῆς σεᾶντω 140, 2606. αὐτας εαντω 

252, 253, 2095. 296. σε αὐτὼς ΑΙά. τρισσῶς] τρίχως ἡγαν {(πιᾶγᾳ. 
ΔῸ 8]. τ.) τοῦ. ἀμρίϊοδεν εἰ ἐγ ρ] εἶεν Οτῖρει. Ὦ. ττο. δισσῶς ΟἸετ,. 

ΑΙἸεχ. Ρ. 342. εἰς βελὴν] εν βελη 23, 149, 26ο. Ὰ καὶ ἔννοιαν 68, 
τό:, 248. ΑἸά. εἰς βελὴν καὶ γνῶσιν] βελήσει καὶ γνώσει Οἴεπι. 
ΑΙεχ. 1, οἶς. καὶ γνῶσιν] και γνωσὴ (6) και ἐννοια 23. -1- καὶ ἐν- 

γοιῶν τοό. και εἰς γνωσιν τοῦ. και γνώσει καὶ εἐννοιᾶ 149, 26ο. 
Ἔ καὶ σοφιαν' 207. 

Οοτρὶ. ΟἸεπι. ΑἹςεχ. 1. οἷς. μαθεῖ ἰπῖες ὕηοοβ ΑΙόχ. 

ΧΧΙ, Διδάσκω ἕν] διδασκὼν ἐν 14). δΔιδάσχω ὃν--ὑπακέον͵ 
α υ ἰηϊογτιεά. ΟἸδηι. Αἴοχ. 1. οἶς. ἀληϑὴ λόγον) ἀληϑηνον ((.) 

λόγον 2ζ4- καὶ ὶ γνῶσιν ἀγα δ)» λ ἀγαϑὴν 23. καὶ γνῶσιν ἄγα- 
ϑὴν ὑπακόει»] καὶ γνῶσιν ἀλήϑη ὑπακέειν Αἰοχ. ᾿ἰπίεγ ὕησοβ, ὑπα- 
κάειν] ὑπάκᾶσαι τοό. , 29). τῷ ἀποχρίνεσϑαί σε] τε αἀποκρινα- 
σϑαι (οπιιο σε) 43. ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1. οἷ. τὰς αποκρινασϑαι σε τοῦ. 
ασετορ, 147, 1ς7, 297. διαδεῖ σὲ ἱπίευ πποὸὺβ Αἶεχ λόγες] λογοις 
111. λογον 2ζ4,29}.. δ60ι] σὲ ΠῚ, τόρ, 147. ΑΙά. 
᾿ΧΧΠ. Μὴ ἀποξιάξου] μοὴ ἐκδιάζου Αἰβδη. ἱϊ. ὀτο. 

μάσης ἀσϑενὴ] πο εοπίσπιπας ρῥαηβέγεηι 51. Βαι- Εςὃτ. 
ΧΧΠΠΙ. Ὁ γὰρ Κύριος---χρίσιν] α ἔυπι ἱπίεττηξὰ, τθ9. κρινεῖ} 

κρινη 252. αὐτϑ} ἑαυτὰ ΤῈ]. τὴν κρίσιν] τὴν δικὴν 68, 161, λ48, 
(:ς2. πιά. τ ἴω ἘΔ.) 296. Οοιηρὶ. Αἴοχ. 
ΑἸεχ.ν. σὴν ἄσυλον] τὴν ασυλον 147. ΑΪδχ. 

ΧΧΙΨΝ. φίλῳ δὲ] α δὲ ὅ8 μὴ συνανλίζο] μη ̓αδελϑὴς 161. 
ΠΊΔΓΡ. 

Ἢ 9 

μὴ ἄτι- 

τας οὗους σου 1ορ.᾿ 

“ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς καρδίας σου] καὶ 53, τού. 

ΚΕΦ. ΧΧΠ, 

,. 

8. 

9: 

10. 

ΤῈ. 

12. 

13. 

14. ᾿ 

Σσ, 

16. 

Γ 7. 

18. 

καὶ να] μὰ ῥα 



ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. - 
“Ὁ υἢ . 

ΚΕΦ. ΧΧΙΊΙ. 

26. 

27. 28. 

29. 

12. 13. 

᾿ δώσει Οτΐρεῃ. 1. οἷξ. 

αὖτ, χαὶ λάξης βρόχους τῇ σὴ ψυχῇ. Μὴ δ δου σεαυτὸν εἰς ἐγγύην αἰσχυνόμενος περύσωπον' 
Ἐᾶν γὰρ μὴ ἔχη πὖόϑεν ἀποτίση, λήψονται τὸ ςρῶμα τὸ ὑπὸ τὰς πλευράς σε. Μὴ μέταιρε 
ὅρια αἰώνια, ἃ ἔϑεντο οἱ “πατέρες σε. ᾿Ορατιχὸν ἄνδρα χαὶ ὀξὺν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῇ βασιλεῦσι 

δεῖ ππαρεςάναι, χαὶ μὴ πιαρεςάναι ἀνδράσι γωϑροῖς. 

, ΕἘΔΑΝ χαϑίσης δειπνεῖν ἐπὶ τραπέζης δυνάςου, νοητὼς γόρε τὰ “παρατιϑεμεγά σοι... Καὶ ἐπί- 

ξαλλε τὴν χεῖρά σου, εἰδὼς ὅτι τοιαῦτά σε δεῖ “παρασχευάσαι" εἰ δὲ ἀπληςύτερος εἶ, Μὴ ἐπι- 

ϑύμει τῶν ἐδεσμάτων αὐτϑ, ταῦτα γὰρ ἔχεται ζωῆς ψευδδς. 

σίῳ, τῇ δὲ σῇ ἐννοίᾳ ἀπόσχου. 
Μὴ παρεχτείνα “πένης ὧν ὧλαε- 

᾿Ἐαν ἐπιςήσης τὸ σὸν ὕμμα πρὸς αὐτὸν, ἀδαμδ φανεῖται" χατε- 
[4 9 “ ’ Ψ 5 κϑ ᾿ Ν εε ’ 3 Ἧ .2 φ᾿ ΄ 39 “Ὁ 

σχεύαςαι γὰρ αὐτῷ «πτέρυγες ὥσπερ ἄετδ, χαὶ ὑποςρέφει εἰς τὸν οἶκον τῇ ππροεςηχότος αὐτβ. 
Ἧ ’ . 3 Ν [4 2 [4 ἰδ » : νϑ [Ὁ 

Μὴ συνδείπνει ἀνδρὶ βασχάγῳ, μηδὲ ἐπιϑύμει τῶν βρωμάτων αὔτξ, 

πίοι τρίχα, ὅτως ἐσθίει καὶ πίνει" μηδὲ πρὸς σὲ εἰσαγάγης αὐτὸν, χαὶ φάγης τὸν ψωμόν σὰ μετ᾽ 
., Φ [9 9 ΄ ᾿ς ,5»ᾺἫ΄"ἙΝ Ἁ" φ ΙΑ, ΄ ν ΄ 9 Ψ 4» Ν, 

αὖτ, Ἐξεμέσει γὰρ αὕτον, και λυμᾶνειται τὰς λογᾶς σου τὰς χαλδς. Εἰς ὦτα ἄφρονος μηδὲν 

λέγε, μήποτε μυχτηρίση τὰς συνετὸς λόγους σδ. Μὴ μεταϑῆς ὅρια αἰώνια, εἰς δὲ χτήμα ὀρφα-- 
“δ ἥ ἥ 

ΓῪ τε δ ,Ό ΜΝ : 
Ον τρόπον γὰρ εἰ τις χατα-- 

γῶν μὴ εἰσέλϑης" 

᾿ επιϑυμὴ τορ. 

μετὰ σᾷ. Δὸς εἰς ππαιδείαν τὴν χαρδίαν σε, τὰ δὲ ὦτά σου ἑτοίμασον λόγοις αἰσθήσεως. 
» Ζ ΄ , Ψ ᾽Ν ΄, ᾽ν" ε7 ᾽ . 2 ΄ 
ἀπόσχῃ νήπιον παιδεύειν, ὅτι ἐὰν πατάξης αὐτὸν ῥάξδῳ, ἃ μὴ ἀπον άνῃ. 
αὐτὸν ῥάδδῳ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτῇ ἐχ ϑανάτου ῥύση. 

᾿ 4 

Ὃ γαρ λυτρόμενος αὐτὰς Κύριος, χραταιός ἐς! χαὶ χρινεῖ σὴν χρίσιν αὐτῶν 

Μὴ 
Σὺ μὲν γὰρ πατάξεις 

Υἱὲ ἐὰν σοφὴ γένηταί σου ἡ: χαρδία, εὐ- 

φρανεῖς καὶ τὴν ἐμὴν χαρδίαν, Καὶ ἐνδιατρίψει λόγοις. τὰ σὰ χείλῃ πρὸς τὰ ἐμὰ χείλη, ἐὰν 
ὀρϑὰ ὦσι. Μὴ ζηλέτω ῇ χαρδία σου ἀμαρτωλὲς, ἀλλὰ ἐν φόξῳ Κυρία ἴσϑι ὅλην τὴν ἡμέραν. 
ΣΝ. ᾿ν ος, Κ Ὡς “ν ε ΔΝ 29 ’ 2 3 ΄ 

, Ἐὰν γὰρ τηρήσης αὐτὰ, ἐςαι σοι ἔχγονα, ἡ δὲ ἐλπίς σῇ ἐχ ἀποςήσεται. 

ΧΧΥ,, τῶν ὁδὼν] τὴν οἷον 149, 26ο. καὶ λάξης] καὶ βαλης 

2:4. βρόχες:] βροχον 2 44. τῇ σῇ Ψυχῇ] α σῇ Αἰά. 
ΧΧΥῚ!. αἰσγχυνόμενος ὁ ὁ αἰσιχυνόμενος Οήξεη. ἱ. 254. 
ΧΧΥΝΊΙ. ᾿Ἐὰν γὰρ »᾽ μὴ ἔχη) εἰ γὰρ οὐκ ἔξει Οτΐρεῃ. 1. οἷς. 

μὴ ἔχη] μὴ ἐχῆς τού, 1479 τότ, 248, 2ς2, 2:3, 254) 296. (οπιρὶ. 
Αἰὰ. ΑἸεχ. τ. ἔχει (οπυηο. μη) τος. ἀποτίσῃ] ἀποτίσεις τού, 147. 
ἀποτίσει (το. υἱ νἱάεῖυτ) 149, 157» 26ο. αποτισὴς 248, 2ς2.͵ ἅπο- 

τὸ ςρῶμα] τὸ σὸν ςρῶμα Θήξεη. 1. οἷ τὸ 
ὑπὸ τὰς] α τὸ τοό. α τὰς τος. τῶς τλευρᾶς σου] τὴν τλευραν 
σου 206. 

ΧΧΥΤΙΙ. Μὴ μέταιρε) οὐ μεταϑήσεις Οὐρεη. 1. τ6. ἃ ἴϑεντο) 
ἃ ἐγησαν 68, (ι6:. ΠΆΓΡ. αἱ ἴῃ Εἀ.) 248, 296. Οοπιρ!. Οτρεη. Ι. εἶξ. 
οἱ ττατέρες σΞ] οἱ τρότεροί σε Οἥρεη. 1. οἶϊ. 

ΧΧΙΧ, δεῖ παρεγάναι] δὲι τραριγάνειν τοῦ, 1575) 297. ΑΙ4, δὲν 
σαριξαναι χζ2. καὶ μὴ ταρεξάναι] καὶ μὴ ταριξαναι τος, 22. 
ἀνδράσι νωϑρο!.] ανϑρωποις γωϑροις τοῦ, 147.1 57. Ἰρραῖ. ἘΡ. Ιηΐἴετρ. 
ΜῈ ἜΡΒΟ, 6.0; 7.΄ Ἄ 7: ,)..2 2 Ρ᾽ τ ἘΦ “ἶι.»- 

1. ϑεικνεῖν] δειπνησαι 68, τότ, 248. Οὐγηρί. δυνάςου] δυναςων 
140, (ιότ. εχ ςοττ.) 2ς3,) Δόο. ΟΠ ιγίοίς. νἱ. 276. 

Η. Καὶ ἐπίξδαλλε] και ἐπιδαλε τος, τότ. 
χειρας σου (τό:. τολτρ.) 2ς3. 
εἰ) ἀπληρύτερος ἥ 147. 

ΠΙ. ταῦτα γὰρ ὅς. δὰ βη. ΓςΟΙΏ. ] α 147. ζεὶ ἐπὶνι οὐδίίκμομ! υἱ- 

25; ζαλίσεενι. Απυθγ. 

ΙΝ. Μὴ ταρικτείνου] μὴ συμπαρεκτείνου Αἴβιαη. 1, 44. 
σίῳ] ργαυηϊ. τῷ τοό. ὀπόσχῃ] ργϑεπιῖτε. εἰ ἐμμένεις 297. 

Ψ. ᾿Εν ἱπιςήσης] εαν εἐπιςηση 23. ἰῶν ἐπιϑήσης Οοπρί. τὸ 

σὸν ὄμμα] το σὸν ονομα 147. 

τὴν χεῖρα σου] τας 
εἰ δὲ] εἰ δὲκαὶ 14). ὥπληςότερος 

λε- 

33. "κατασχκεύαςαι γὰρ] κατεσχκευαςὼ (0) γαρ 147. κατεσκεύασε 
γὰρ Οτΐρε. '. ὁὅδό. αὐτῷ] εαντω 253. πτέρυγες] πτερὰ 23. 
πτέρυγας 252,23. Οΐρεη. Ἰ. εἶς. πτερύγια Οὐοπιρὶ. ὥσπερ ἀετὰ 
ὡς ἄετὰ 21.) 2ζ4. ὥσπερ ὦ ἀετὸς Οτΐρεη. 1. οἵ. 
απορρεφει 2ζ4. καὶ ἐκιςρέφει Οήρεη. Ι, εἷς. 

ἑαυτὰ Οτίρεη. ]. αἷξ. 

ΥΙ. βασκάνῳ]. “πονηροφϑαλμω ιόι. ΠΑΡ. 

καὶ ὑπορρέφει} καὶ 
αὐτῷ αντω τορ. 

ἐλευ οἱ 
ἘΩ͂Ν ἐπιϑύμει} μηϑὲ 

τῶν βρωμάτων] τῶν ἐδεσματων 252... 
ΨΙ1. καταπίοι τρίχα] κατακιη τριχα τοῦ, 2 ᾿κατάπιει τρι- 

χα τος, 147. μηδὲ πρὸς σὲ] μηδὲ παρα σε53. μηδὲ παρα σεαντῶω 
ιοό. με πρὸς σὲ 453. εἰσαγάγης αὐτὸν] εἰσαγαγεις ἄντον 100. 
καὶ φάγης} καὶ φαγεις 1ο0. 

ο:. 11]. 

δὶς 

. πατάξεις αὐφξὸν] καταξης αὐτὸν τοο. 

ἐδαμξ φανεῖτα!] ἐδαμη φενεται (ς) ᾿ 

» " ΘΑ δ . 

Αχϑὲε υἱξε, χα! σοφὸς 

ΝἼΠΙ. ᾿Ἐξεμέσει γὰρ] ἐξεμέση γὰρ ΔΑΙεχοχ, καὶ λυμανῶναι χαι 
λοιμανειται 157. τὸς καλέ} λ 100, 147» 187. 

ΙΧ. Εἰς ὦτα---λέγε] εἰς ὦτα ἀκεόντων λάλοι Ογεῖ!!, ΑἸεχ. ἵν. 148. 
(ΟΕ 8ἰγαοιϊά, οἂρ. χχν. νεσ. 9.) μήποτε μυκτηρίσῃ] μηποτε μυκτη- 
ρισεε τορ.» 252. πὲ, φμαπαάϊο σκάϊϊογὶί, ἱγγίάφαι Ογρε. τὰς συνετὰς 

λόγους σου] τῆς λογές σοὺ τες συνετες 2:4. λόγες σου] τ. 23, 68, 
τοό, το9, 149,5 161) 248, 2 ς2, 2Ζ6ο. Οοιηρί. Αἰά. 

Χ. Μὴ μεταϑῃς] μὴ μετέραι 23. μη μεέτερε (ῆς, ῥγὸ μεταιρε) 
τότ. τῆ. Μὴ μεταϑῆς---ὀρφανῶν] α οὐπὶ ἰηϊεττηεά. τοό. ὅρια 
αἰώνια] ᾿Ν ἅ εϑέντο οἱ πτατερες σου 22, 454, 296. (ΑΙεχ. ἰπίες υη-. 
05.) μὴ εἰσίλϑης} ροίξ πος νεγδυπιὶ ἕπῃ τα ρυηϑὰα ἰηιετ Ἰπεατία, 
εἴ ἴῃ τηᾶγρ. αἷ. π|. Τεγηπῖπος βαν μου ΜΡ  γόρημηε ῥαρίδεγαινι πὲ ἐπίγοσα:. 
τού. 

ΧΙ. αὐτὰς} αὐτὸν 2:4. κραταιός ἐς!] ἰσχυρὸς εξ! 22. καὶ 
χρινεῖ} καὶ χρίνει τοό. αὐτῶν] αὐτα 2 (4. 

ΧΙ. λόγοις λογον 2 4. 
ΧΙΙ]. παιδεύειν} παιδεύων ΑἸεχ. ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ. 147. ὅτι ἐὰν] 

ὃ ἐὰν 149, 2όο, ὅτι ἰὰγτ--ῥαδῳ] εὔϑυναι δὲ αὐτὸν ῥαοδῳ ΟΙΙεπι. 
ΑἸεκ.]. οἷ. ἐὰν πατάξης αὐτὸν ῥάδδῳ] ἐὰν παΐσῃς τὸν υἱόν σα ῥάδδῳ 
ΟἸ γί. νἱῖ. 558. παταξης] παταζεις τς 7, τόι. 
149) 26ο. καὶ μη ἡ ἀποϑαάνη] οὐκ ἀποϑανειται 23. (τότ. πιᾶτρ.) ΒΑΗΪ, 
Μ. ἰϊ. 1τοϑ. ου γὰρ ϑανεῖται ΟἸεπ;. ΑἸεχ. 1. οἶξ, 

ΧΙΝ. Σὺ μὲν---ῥαδϑῳ} α' οὐπὶ ἰηιοττηθὰ. τού. Οἰυγίοίς. Ι. οἷζ. 
πατάξεις αὐτὸν ῥάδϑῳ] ραδ- 

δὼ καταζεις αὐτὸν 23. ῥάδϑω παταξον τὸν υἱὸν ΟἸετ. ΑΙεχ. Ρ. 146. 

ἐκ ϑαναὶε ῥύσῃ] ρυση εχ ϑανατα 43, 100, 253. 
ΧΨ σου ἡ καρδία] ἡ καρδια σου 423, 252. 

γνεις 206. 

εὐφρανεῖς] εὐφραι- 

αὐτὸν} αὐτο 

ζ΄ 

ΧΥῚ. Καὶ ἐνδιατρίψει] καὶ ἐνδιατριψη 1Π. καὶ ἐῶν διατριψη ιοδ, ὦ ᾧ τς-- 

140, 2 ςα, 26ο. καὶ εᾶν διατρίψει 254. 

εἰ ἐνδιατρίψεις Αττῃ. ἘΔ. λόγοις} ῥγρεπηῖτῖ. σοις 68. λογον 100. 

λογὼν 147, 1ς7, 297. ΑΙά. , Απη. Εά. λόγοις τὰ σὰ χείλη] τα 
σα χείλη λογοις 23) 140, 252) 26οσ. ὀρϑῷῶ ὧσι] ορϑα ἣ 23, 100, 
2ς2. 
ΧΙ. Μὴ ζηλώτω] Ργατηῖτε, υἱὲ Ογπ!]!. ΑἸες. 11, 141. ἐ, 70. 

μ καρδία σου] σου κα καρδια 23, το, 149, 252, 26ο. ἀλλὰ ἐν] ἀλλ᾽ 
ἢ ἐν 23, 2ς3. 

ΧΥΠΠ]. αὐτὰ] ταυτὰ 149, 26ο. Αἰεχ... ἕςαι σοι] ἐξὼ σοι 207. 

ἔκγονα] εγίονα 43. ΑΙεχ. δκ ἀποςήσεται -ἰ- σοι 1:7. 
ΧΙΧ. ἴλκαε υἱὲ] ακαϑὲ σὺ υε μα 22. “Ἔ μὲ τοό, 2ς2. 

ἔννοιαν 23, τού, 109, 147, 252, 2:3, 2ος, 29ρό, 207. 
54. 

και ὶ ἐνδιαϑρύψει Αἴεχ.., καὶ 

ἐννοίας] 



[ 
2 

--- 

ὅρος μρ. 

- ΠΑΡΟΊΙΜΙΑΙ. 

ΚΕΦ. ΧΧΙΠ, 

σίνϑ, χαὶ χατεύϑυνε ἐγνοίὰάς σῆς χαρδίας. Μῆ ἴσϑι οἰνοπότης, μηδὲ ἐχτείνου συμξολαῖς, χρεῶν 

τε ἀγορασμοῖς.. Πὰς γὰρ μένυδος χαὶ προρνοχόπος τ χευδε καὶ ἐνδύσεται διεῤῥηγμένα. χαὶ 
ῥακώδη χᾶς ὑπνώδης. “Άχδε υἱὲ πατρὸς τῇ γεννήσαντός σε, χαὶ μὴ καταφρόνει ὅτι γεγήρακξ σϑ 

ή μήτηρ. Καλῶς. ἐκτρέφει πατὴρ δίκαιος, ἐ ἐπὶ δὲ υἱῷ σοφῷ εὐφραίνεται ἡ ψυχὴ αὐτξ. Εὐφραι- 
γέσϑω ὁ πρατῆᾷ, χα ἢ βήτηρ, ἐπὶ σοὶ; χαὶ χαιρέτω ἣ τεχσά σε. Δύς μοι υἱὲ σὴν καρδίαν, οἱ δὲ 

σοὶ ὀφϑαλφοὶ, ἐμῶρ: ὁδὸς σηρείτῳάααν- ίϑος γὰρ τετρημένος ἐςὶν ἀλλότριος οἶκος, καὶ φρέαρ 
φεγὸν ἀδλότιμον:ς Ὀὐὗτορυγᾶᾳ. συνξέμως ἀπολεῖται, χαὶ τᾶς παράνομος ἀναλωϑήσεται.. Τίνι! 

δαί: τίνι δλῤρυδας - τόν! χρίσεις: τὠμλὰδ ἀηδίκι χαὶ λέσχαι; τίνι συντρίμματα διαχενῆς ς τίνος 

σελιᾶνοὶ οἱ, ἐφδλαλμοζτὶ Οὐ τῶν ἐγχρονιζόντων ἐν οἶγοις, οὐ τῶν ἰχγευόντων πϑ πότοι γένονται; 
Ν 4 . ( 2 τ᾽ . 3 ΠΝ 3 ΄ ΄ Ν ε μ᾿ » ΕΝ ϑηκ δ 

μὴ μεϑῆσκχεσσει αν οἴνοιβ, ἀλλὰ ὁμελεῖτε ἀνθρώποις δικαίοις, καὶ ὁμιλεῖτε ἐν “περιπάτοις. ᾿Ἐᾶν 
δ 2 . Ἂ, "ς᾽ ἤω, «δι, Ἁ, ζ Ἷ ; [72 »’ ΄’ ἣ 

γαρ εἰφυ πᾶς κφηάλαιφ, χαοιτά. «ατήρία. ὅς. τοὺς ὀφϑαλμές σου, ὕφερον “περιπατήσεις γυμγότερος 
ε 7 ᾿ ἊΝ Ἃ, καὶ Ὡ ἡ ΚΠ Ν ἂρ : ν » ΄ Ν ὦ ες » δ ὑπέρα. τὸ δετξαχκατξον ὥσπερ ὑπὸ. ὄφεως πσεπληγὼς ἐχτείνεται, χαὶ ὥσπερ ὑπὸ χεράςου διωχεῖ- 

ται αὐτῳχὰ ἰῤῷ, .Θἱ ὀφθαλμοί. σου ὅταν ἴδωσιν ἀλλοτρίαν, τὸ ςόμα σου τότε λαλήσει σχολιά.΄ 
Καὶ χαφρλείσοι, ὡσπερχέν ἀρδίᾳ ̓ ϑαλάσσης, χαὶ ὥσπερ χυδερνήτης ἐν πολλῷ χλύδωνι. Ἐροῖς 
δε, Τύξαμφί. ἐς χαὶϊ φὐχ ἐπόνεσα, χαὶ ἐνέπαιξάν μοι, ἐγὼ δὲ οὐκ ἤδειν' “πότε ὠὰ ἜἜΙ.Σ ἵνα 

ἐλθὼν ζήσω ξεν Ἐν ΝλΗ σόοι 
ὰ ᾿, 

ὡ 

ὙΕ, μὴ ὁρώσης χαχὲς ληλνχο, μηδὲ ἐπιϑυμήσης εἶναι μετ᾽ αὐτῶν. Ψευδῆ ἢ γὰρ μελετᾷ ἡ καρ- 
δία αὐτῶν, καὶ πσόνες τὰ χείλη αὐτῶν λαλεῖ. Μετὰ σοφίας οἰκοδομεῖται οἶκος, χαὶ μετὰ συνέ- 
σεως ἀνορϑᾶται. Μετὰ αἰσϑήσεως ἐμπίμπλανται ταμιεῖα ἐκ ππαντὸς πλέτου τιμίου χαὶ καλβ. 
Κρείσσων σοφὸς ἰσχυρᾶξ, χαὶ ἀνὴρ φρόνησιν ἔχων γεωργίθ μεγάλε. Μετὰ χυξερνήσεως γίνεται 
πόλεμος, βοήϑεια δὲ μετὰ χαρδίας βελευτιχῆς. Σοφία χαὶ ἔννοια ἀγαϑὴ ἐν πύλαις σοφῶν" σο- 

ΧΧ. συμβολαῖς) συμδελαις τού, 252. συμξξελης 297. κρεῶν λέϊτε] αλλα ομιλήτε ᾿ιοςφ. ἀνϑρώποις---καὶ ὁμιλεῖτε] αὶ ουπὶ ἱπ- 
τεῦ α τε ΟΙςαι. Αἰεχ. ρ. 182. ἰετηοά. το9. δικαίοις} δέκτοις 23, 147. (252. τοᾶγρ.) καὶ ὅμι- 

ΧΧῚ, ττωχεύσει] πτώχευει 44. διεῤῥηγμένα} διεῤῥωγότα λεῖτε] αλλ᾽ ὀμιλειτε 140, 26ο. 
Οοπξι. Αροῖς. 110. 1. ς. 4. καὶ ῥακώδη] α 23, 252, 214. ΧΧΧΙ, καὶ τὰ ποτήρια] καὶ τὸ ποτηριὸν 23, 253. καὶ εἰς τὰ 

ΧΧΙ]. ἤάκεε υἱὲ] Ἔ μου 2:4. ἡ μήτηρ] - αληϑειαν κτησαι, ποτήρια ΑἸεχ. γυμνότερος ὑπέρα} γυμινοτερον ὑπεϑρον 1.7. 
και μη ἀπωσὴ σοφιαν και παιδειαν καὶ συνεσιν 23, 68, τού, 1ο0, 147, ΧΧΧΙ]. ὥσπερ ὑπὸ ὄφεως] -᾿- εἰς τὸ ππαρ τού. ἐκτείνεται] ἐδσὴ 

149, τότ, 248, 254.) 26ο. Οοη)ρὶ. ΑἸά. (Αἰεχ. (0 Χ ἰπ Ἵμᾶγ. πὶ.)  Ἀ(οοιτ. ἃ πι. τες.) 2ς-3. διαχεῖται αὐτῷ} διαχειται αὐτὰ 23, 68, 
. Ἀπῃ. Εά. - εδάσπ), πἢ παιδείαν καὶ σοφιᾶν, 2:2. -Ἐ εδάετι, ὰ 1ς7, τότ, 248. Οοπρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. διαχιϑησεται σοι (εχ οοττ. ἃ τη. 

αἀποδως ρίο ἀπωση, ὡς 3: ἴες,) 2ς3. διαχειται ανυτὼν 2.4. ὁδιός) ὸ 2:3. 
ΧΧΙΝ, ἐκτρέφει] ἐ ἐκτρυφήσει ι Αἰεχ, ἐπὶ δὲ υἱῷ} εφ᾽ υἱω δὲ 23, ΧΧΧΙΠΙΠΙ, Οἱ αι ον σου---ἀλλοτρίαν]. Μὴ τίνετε οἶνον ἐπὶ 

.2ζ2. ἐπὶ δὲ υἱῷ σοφῷ] ἐπὶ υἱῷ συνετῷ Ιρῃαῖ. ἢἘ ἔπιε δὰ ῬΗΪΔ- μέϑη ΟἸεπι. Αἱεχ. ἢ. ι83., τὸ σόμα σου] ῥρτδευϊα, ὅτι ΟἸεπι, ΑἸεχ. 
ἀεἰρἢ. δ. 4. εὐφραίνεται] εὐφρανϑησεται 2 ΠᾺ Χο ἱκηαῖ, 1. οἷ. 1. οἷξ, 

ἡ ψυχὴ] ἡ καρδια τοό, 140. 1 ς7ν 26ο. Ἰρπαῖ. ]. οἷ, καρδια 2 ς2. ΧΧΧΙΨΝ. Καὶ κατακείσῃ] καὶ κατακῆς (ἄς) τοῦ. χκατάκεισαι 
ΧΧΥ. ὁ ὁ πρατὴρ] Ἤ σε 23» τού, 1ορ, 149, 242, 243, 26ο. (Αἴεχ. δὲ ΟἸεαι, ΑἸεχ. 1. οἷ. καὶ κατασχηνωσει το9. Αγῃ. ΕΑ. 

ὯΔ Χ ἴῃ ομαγαᾶ. πη.) καὶ ἡ μήτηρ] Ἕ σοὺ 43, τού, 140, 2 2, ΧΧΧΨΝ. Ἐρεῖς δὲ] εἶτα ἐρεῖς 23, τ49, 2ς2, 26ο, 29)... ΤύπἾασί 

2ς3,) 26ο. (Αἰεχ. (δ Χ ἴῃ οἰμαγδξῖ. πη.) Ασῃ. Εἀὰ. με] ετυκΐον μὲ 23, 68, τού, 147, 149.. 161, 2ξ2, 2:4, 260, 297. 

ΧΧΨῚ. Δός μοι υἱὲ σὴν καρδίαν) 157. οἱ δὲ τοὶ. οἱ δὲσο- Οὐομρὶ. Αἰά. ετυπὸν με τορ. Ατπι. ἙἘά. ἘυπΊεσί μὲ καὶ ἐκ ἐπό- 
φοι 23. νεσα} 2εγίεγεηι πε, (24 ποη ἀἰοϊμὲ : Οαἴαη. καὶ ἐνέκαιξαν μοι] καὶ 

ΧΧΥΤΙ. τετρημένος] τετριμμενος 68, δι 2ος, 296. Οοπρὶ. ΑΙ4ά. ενεπαιζαν μὲ 14). ὄρϑρος ἔςαι] ἴτ. 23ν»149, 252, 26ο. ορϑῥος ἔξω 
τετριμενος (Π.) ιορ. 296. ἵνῳ ἐλϑὼν] α ελϑὼν 147. φητήσω) συζητησὼ τοῦ. 
Ι ρ»- ΧΧΥΗ͂Ι. Οὗτος γα] τως γὰρ 11], τορ, 140, 56ο. 

ΧΧΙΧ. Τίνι βαΐ; τίνι ϑόρυξος] τίνι ϑορυξος; τινι βαι. 207. τίνι. Ι. Υἱὲ, μὴ φηλώσῃς] Νὲε ἐνπέίαίκς γμετὶς Ταιοὶξ, Οα]. κακὲς ἄν- 
ϑόρυξος] τίνι ϑόρυξοι ΟὨιγίοίξ. ἰχ..217. τίνι χρίσεις} τινι κρισις ρας] τ. 23, τού, το0, 149, 252» 253» 26ο. εἶναι μετ᾽ αὐτῶν] μετ' 
τού, 253, 260, 297. κα 100, 147, 157. ΟομΠΙ. Ἀροΐξ, "Ὁ. ΨΙΣ, ς.44. υτᾶς εἰγαι “οὔ. ἜΣ ὦ 

τίνι κρίσει ---ἀγχρονιζόντων ἢ ἐν οἴνοις οοῃ,. {64.] τίνι κρίσις, ἐχὶ τοῖς 11. τὰ χείλη] τὸ ςομᾶ τοῦ. 
ἐγχρονίζεσιν ἐ ἐν οἴνοις, τίνος πελιδνοὶ οἱ ὀφθαλμοί. ΟΠγίοί! 1. οἰ, 111. καὶ μετὰ συνίσεως} α και 68. ΑΙ. ἀνορϑουται!) κατ- 
τίνι δὲ] αὶ δὲ 23, τοῦ, τος, 147, 140, 1579 161, 248, 2ς2, 254) 26ο, ορϑουται 2ζ2. - πόλις ὈὨϊάγηι. ἀς Τιπ. ρ. 338. ἡίέεγμια ὦ ἐμὰ 
207. Οοπιρί. ΑΙά. Αἰοχ. Ο(οηῖαι. Ἀροΐξ Ι. οἷ, Οἴεηι, Αἴεχ. Ρ. 146. Οήπλη. 
Β4Π]. Μ. 11. τ)6. τίν δὲ ἀηδίαι καὶ λέσχα!ι] τίνι ὠηδίαι δος. ἢπε Ιν, Μετὰ αἰσϑήσεως] ργεαευιί. καὶ 23, τού, 149, 253, 2ς3,254.. 
δὲ, εἰ ροηΐξ δηῖς τίνι χρίσεις. ΟΠΙγίοί,. 1. οἶς. ηδία!} αηδεαι (τοΡφ. (ΑἸἷεκχ. ἴῃ ομιγδέξ. υΐπογε.) ἐν γνώσες τότ. τιᾶτγ. ἐμπίμπλανται) 
οοττ. υἱ ἴῃ ἘΔ, ἃ ργπηα π).} 1ς7. απδια 2ς4., ἀηδίαν καὶ λέσχα!) εμπιπλαται 23, 68, τοῦ, 109, 147» 1495 157», 161, 2ς3, 297. ΑΙά. 
ἀηδεῖς λέσχαι ΑΙεχ, ΟἸαπι, ΑΙεχ. 1. οἷς. πελιδνοὶ] πελέίοι 111. πε ΑἸεχ. ἐμπίμπλαται 248, 2:2, 2.4. ΟὐπρΙ. ταμιεῖα] τὰ ταμίεια 
λιοι 23. οἱ ὀφθαλμοί) α θὲ 283. ΑἸεχ. 33» 1Ιόι, 2ξ2. (Οοηρ!. Αἰά. ταμεια τού, 2ς3,) 254. τὰ ταμειῶ 207. 

20. 

Ζϊ. 

24. 25. 

28. 29. 

ΧΧΧ. Οὐ τῶν ἐγχρονιζόντων] οὐ των Χρονιζοντων 43. ἐν ο- ἐκ ταντὸς] α ἐκ 23, 68, τοό, 149, 16:, 248, 253, 2{4,.460, 2097. 7 

νος 19] ἐν οἴνῳ Οοηίει, Αροῖξ. ΒαΙϊ. Μ. 1. εἶ. καὶ τῶν ἐἰχνευόντω")] ἡ Οὐαὶ. Αἰά. βαθεῖ ἐκ ἰπῖεγ ὑπςοβ Αἰεχ, καὶ καλξ] καὶ καχξ 140, 
τῶν χατασχοπέμενων 23, 2Ζ6ο. χαΐὶ τῶν. κατασχοπεμένων 140, 242, 26ο. 
307. (ομίξε. Αροῖϊ 1. οἰ, καὶ κατασκοπάντων Βαῆὶ. Μ. Ἰ. εἶ. ἐν Ν. Κρείσσων] κρεισσον 1:7, 252. Ὠϊάγηι. ἀε Ττίη. 1. οἵ. φρό- 

οἴνοις 29] οἰνὼω (Ομ! ο εν), 23, 68, τοό, 109, 147, 149, 161, 248,22, νησιν ἔχων] Φρονιμιος τότ. ΠΊΔΓΡ. γεωργίε μεγάλε] τ. τοῦ. 

2ς3. 254, 260, 296. (πρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ.. α ἐν 197), 29). ἄλλᾶ ὁμι- Ν]. γίνεται), τοό. βοήϑεια δὲ] καὶ βοηϑεια 149, 260. 
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ΚΕΦ. ΧΧΧ. 

1. 2. 

ὥϑ 

φοὶ ἐχ ἐχχλίνουσιν ἐκ ςόματος Κυρίε, ἀλλὰ λογίζοντάι ἐν συνεδρίοις ἀπαιδεύτοις συναντᾷ ϑά. 

ῬῬῦσαι ἀγομένουφ εἰς ϑάνατον, καὶ ἐχπρίου 
: ,»““" ὶ Ω ΄ - : ΄ 

χτεϊμοβένϑς, μὴ φείση. ᾽Εὰν δὲ εἴπῃς, Οὐχ οἶδα τἜτον" Ὑ γ δε, ὅτι Κύριος καρδῥας πάντων γι- 

γώσχει" χαὶ ὁ “λάσας πνοὴν πᾶσιν, αὐτὸς οἶδε πτάντα, ὃς ἀποδίδωσιν. ἑκάςῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐ- 
. τῷ, ἄάγε μέλι υἱὲ, ἀγαθὸν γὰρ χηρίον, ἵνα γλυχανϑὴ σᾷ ὃ φάρυγξ. Οὕτως αἰσϑήση σοφίάν 

. τῇ σῇ Ψυχῇ, ἐὰν γὰρ εὕρης, ἔςαι καλὴ ἡ τελευτή σαυ, καὶ ἐλπίς σε ἐχ ἐγκαταλεύψει. 

. φροσαγάγης ἀσεδῇ νομῇ δικαίων, μηδὲ ἀπατηϑῆς χορτασίᾳ κοιλίας. οἙπτάχις ἡϑαρι“σεσεῖτὰαι 
δίχαιος καὶ ἀναςήσεται, οἱ δὲ ἀσεξεῖς ἀσϑενήσεσιν ἐν χαχοῖς. ᾿Βαὰν σέση ἡ ἐχυρός. ψα, μὴ ἐπι- 

ρῷ 2, ὦ » ᾿»φῸ, κε 2. οἷ Ἶ ; , ΜΞ. ἐ ον Κ 
χαρῆς αὐτῷ, ἐν δὲ τῷ ὑποσκελίσματι αὐτῇ μὴ ἐπαίρὰ, στι ὄψεται Κόριος χαὶ σύ οἱρέσει αὐ- 
τῷ, χαὶ ἀποςρέψει τὸν ϑυμὸν αὐτῇ ἀπ᾿ αὐτῇ, Μὴ χαῖρε ἐπὶ καχοποιοῖρι μηδὸ ζήλελαμωρτωλός. 
Θυ γὰρ μὴ γένηται ἔκγονα πονηρῷ, λαμπτὴρ δὲ ἀσεξὼν σξεσθήσεταις ΟΦΟΘΑ τὸν Θὲὸν υἱὲ χαὶ 

βασιλέα, καὶ μηϑ᾽ ἑτέρῳ αὐτῶν ἀπειϑήσης. . Ἐξαίφνης γὰρ τίσονται Ἑὰς ιὠσεξεῖς, τὰς δὲ τιμω-- 

φῥφίας ἀμφοτέρων τίς γνώσεται, Λόγον. φυλαὸσύμενός υἱὸς ἀπωλείας «ἔκτὸς ἔςαι, δοχόμενος δὲ 

ἐδέξατο αὐτόν" μηδὲν" ψεῦδος ἀπὸ γλώσσης βασιλεῖ λεγέσϑω, χαὶ ἐδὲν. ψεῦδος ἀπὸ ψϑόσσης αὐὖ- 

τῇ ὁ μὴ ἐξέλϑη" μάχαιρα γλῶσσα βασιλέως χαὶ ἐ σαρλίνη, ὃς δ᾽ ἂν παραδοϑῆ, συντῤιδήσεται" 
ἐδ γὰρ ὀξυνϑῇ ὁ ϑυμὸς αὐτῷ, σὺν ἝοΣ ἀγϑρώπες ἀναλίσκει, χαὶ ὑςᾷὰ ἀγϑρῶπων χατατρώγει, 
χαὶ συγκαΐει ὡὐπερ φλὸξ, ὥςε ἄξρωτα εἶναι νεοσσοῖς ἀετῶν" τοὺς ἐμοὺς λόγους, ἷξ φοξήϑητι, 

χαὶ δεζάμεγος αὐτὰς μετανγύει. τάδε λέγει ὁ ἄγὴρ τοῖς σἰςεύδσι Θεῷ, χαὶ πχαύομαι. ᾿Αφρο- 

γέξατος γάρ εἶμι ἁπάντων ἀνθρώπων, χαὶ φρόνησις ἀγωρώπων ἐκ ἔςιν ἐν ἐμοί. Θεὸς δεδίδαχέ με 

ἐν δὲ τῷ δος. δὰ ἔπ. οοπι.] κα ΟΥ̓ΠΙ]. ΑἸεχ, ἢ. ἃς 3. Ἡϊ. 401. ΝΠ. ἐχ γόματος] ἐκ γόμου 68, τος, 147, (τ6τ. υἕ νἱ]άετυτ) 248, ἐν δὲ α φῷ 
(ας2. πᾶσ. υἱ 'π Εά.) 2ς3, 254, 296. Οοπιρὶ. ΑΙ4. Ατγαι. Ἐὰ. ὠλλὰ ὑποσκελίσματι] ἐπὶ τῷ ὑποσκελίσματι ΟἸτγγ (οἵ, ̓ ϊ. λο3. αὐτῷ] τὰ 
λογίζονται αλλα λογμᾶνται 2.34. ἀλλὰ λογίᾷ. ἐν συνεδρίοις} 44 

ἐγαδίαη! ἐπ του εποπὶδμς ((οτί. οοηίς οἰβοπὶ δι) »“ιΐς. Αὐιδγ, συναντᾷ] 

αἰπαντα 1061. ΤΩΆΓΡ. 

ΙΧ. ἐν ὡμαρτίαις) α ἐν 23. ἀκαθαρσία δὲ] α δὲ 68, τοό, τορ,΄. 
1όι, 252, 296. (οιηρῖ. Αἰά. ΑΙεκ. αἀκαϑαρσιαι 140, 260. . 

ἐχϑρδ σὰ Ομιγίοί. 1. εἰ. μὴ ἐπαίρου] ἀπ᾿ αὖτε 93. 
ΧΨΠΠ. Ὀεεῖξ τοῖυπη σοπππιᾶ, 2. Ὅστι ὄψεται] ἐνὰ μὴ εἰδη 

τότ. τοᾶγρ. ἃς Ὅτε ὄψεται δες. δὰ ἤμ. σουν.} Νε υἱάδαι Προιπίηκε, εἰ 
ποι! ρίσεεαι εἰ, εἰ ανεγία! ἱγανι (μαπε αὐ εο. Οδἔὔιαῃ. ἀπ᾿ αὐτῇ 207. 

ΧΧ. μὴ γένηται) μη γένοιτο (υϊ νἱάεῖυγ) 147. ἔκγονα] εγίονα 
Χ. ᾿Εμμολυνθήσεται] ἐμμολυνθησονται 23, 26οθ. καὶ ἐν ἡμέρῳ) 23. ταονηρῳ} τυόνηρων 111, ὅβ, τς7, 161, 248, 2ζ2, 29:, 207. 

α και 296. ἕως ἄν) α ως 252. ἐκλίπῃ] ἐκλείπὴ τος, τόϊ, 2.2. (Οοπιρὶ. τονηροις 23, 1ού, τορ, 147. ΑΙά. τσαρανομων τ40, 260. 
Οοιρὶ. ΑἸεχ. ΧΧΙ, Φοῦα τίμα Ιγηδῖ. ἘΡ. Ἱπίετρ. δ ϑιηγτῃ. ὅ. 9. υἱὲ] 

ΧΙ. Ῥῦσαι] λύτροσε (Ώς) τού. πηαγρ. σωσον τότ. τηᾶγΡ. καὶ Ἔ μου 23,353. καὶ μηϑ' ἑτέρῳ] καὶ μηδετέρω (ἢς) τού, 149, 26ὅο;.. 
ἐκπρίου} καὶ ἐκπρίω Π], 68, 149, τότ, 248, 2 2, 2ς3, 2ό6ο. (Ουρι. 

και ἐχπριασϑαι τού. καὶ ἐχπριᾶν τορ, 20, 297. ΑἸά. ἔς, ἤπε καὶ; 
147. εἰ γεάίπιετε Ἰλιοὶξ. (α]. ἐχπρίου κτεινομένες]} ἐκπριὰν κτεινό- 
μενον Οἱγίοἵϊ. χὶ. 202. (( . χῆϊ. τορ.) 

ΧΙ], ᾿Ἐὰν δὲ εἴπης} α δὲ2ς4. τῶτον] -ἰ- καὶ αυτος με οὐ γινω- 
σκει 23... -Ἐ εδάσπι, οὔ πὶ τὸς ργὸ αὐτὸς, τοό. ὅτι Κύριος] οτι ὁ 
Κυριος 454. Αἰεχ. καρδίας πάντων] ἴτ. τοό. πᾶσιν, αὐτὸς οἶδε] 
ογιρδμς ἐδ], κε! Ἰραςϊξ. Τα], οἶδε παντα] οιδὲ τα παντα τοῦ, 147, 

1ς). ΑΙ4, ὃς ἀποδίδωσιν] ὃς αποδωσει (τος. ἔοτ. ἀποδόσει} 147. 
1ς 7, 297. ΑἸά, Αἰεκ. σὺ ἀποδώσεις Ογτ!!. ΑΙεχ. νοὶ. ἱ. ρασῖ, 1. 

Ρ. 475. β 
ΧΙ. ἀγαϑὸν γὰρ ἀῆ ον α Β4Π]. Μ. ἰϊ. τορ. 

λα σε Ῥῖόοορ. ἴῃ (δὲ. Νίῖο. ἴοπ. 1. Ρ. 967. 
ΧΙΨΝ. Οὕτως αἰσϑήσῃ] ετως ἐραι αἰσϑηδεις (β.) 23. “τως γὰρ 

αἰσϑησὴ 68, 140, (16:1. πηδγρ. αἰσϑησις “γα!) 248, 254.» 260. (Ομ. 

σου ὃ φαρυγξῚ 

ΑΔ. τως γαρ αἰσϑησις τού. ἔς, ἔπε γὰρ, Αἰεχ. τως αἰσϑησις 

ἐξαι χρό. -. σοφίαν} σοφιας 23, τού, 149,23, 56ο, αοό. Αἰεχ. τῇ 
σῇ ψυχῇ] λ τῇ 33, ιοό,2οό. ἐὰν γὰρ εὕρης} -ἰ αὐτὴν τοό. καὶ 
ἐλπίς σε) και ἡ ἐλπὶς σοῦ τοό. ἐκ ἐγκαταλείψει] καὶ καταλεψει 68, 
(τ6:. τπῦσσ. υἱ ἴῃ ΕΔ.) 249. σου]. ΑἹά. 

ΧΨΝ. ἀσεθη] ασεδει 2:4) 2ος. νομῇ) νομὴν 2:4, 29ς. δι- 
καίων] δικαία ΑἸεχ. , μηδὲ ἀπατηϑῃς] μηδὲ απαιτηϑης (πιαγρ. απτα- 
τησῃ σὲ) τοῦ. χίώρτασίᾳ] ἀναιφχυντίᾳ 6 Οοὐϊΐςε8 δετρὶϊ οὐπὶ Υ ε- 
πεῖδ. κοιλίας] Ἔ αὖτε 140, 26ο. 

ΧΥῚ. ᾿Ἑπῆάκις γὰρ} α γὰρ Οτερ. ΝΥΠ, 1, τ ςο. ΙΠάοτ, Ῥεὶ. Ρ. τοῦ. 
Ογη!!. ΑἸεχ. νοὶ. ἱ. μαζί. 11. Ρ. 4220. πεσεῖται) εαάδὲὲ Ἰιοῖξ. Οἱ]. 
δίκαιος ργαεπαῖττ. ὁ 68, τού, 147, 149) 157, τότ, 4:2, 254, 2Ζ6ο, 29ς, 
296, 297. Οομρὶ. ΑΙά, ΑΙεχ. Οπε. ΝΥγΩ͂, ἸΠάογ. Ρεὶ. Ογη!}. ΑἸἰεχ. 
Ἰ. οἶς. Β4Π]. Μ. ἰ. 341. Ὑεοάοτεῖ. ἴῃ (δῖ. Νίο. το). ἱ, ῥ. 16:7. 

ΧΥῚΙ. μὴ ἐπιχαρῇς} μὴ εὐφραίνου τότ. ΠΙΆΓῸ. μὴ ἐπιχαρῆς 
αὐτῷ] ποῖ! ργαῤυϊατὶ; ΟΑἴπλη. αὐτῷ] 43. ἐν δὲ τῷ] α δὲ τού. 

᾿φοτέρων) εἰ γμίπανα μίγίμίψειε Ἡίετοη. 

ΠΑ ΟἿΠῚ Ἰηϊετηεα. Αὐυρ. 

μηϑ᾽ ἑτέρῳ ἀπειϑήσης εμπε οἰειγα ον όκε μ6 εοητανί εαγὶ.  ἩϊΪδτοη. 

ὀπειϑήσης] ἐπιμιγνυσο 23. 
ΧΧΙ]. Ἑξαίφνης--ἀσεξεῖ; φμομί αν γέρέμ!ς ὑδηεὶ ἐμ ΕΠ ἘΟΥΉ ΜΙ Σ 

Ηΐϊετοθ. Ἐξαίφνης γὰρ] ἐξαπινης γαρ 23. τίσοντα!] αἰτιῶνται 
252. ἴϑρ. τὲς ἀσεβεῖς] τω βασιλει 147: τὰς δὲ τιμωρίας ἀἐμ- 

τίς ἐμρέ ων. τις γνωσθησε- 
ται 68. τις οἱδὲν 109, 147, 57; 297. ΑἸα. 

ΧΧΝῚΙ. Λόγον φυλασσόμενος δες. υἵχυε δά ἔπ. ςοπ).} α Οομπμρί. 

ἀπωλείας ἐκτὸς} [Γ. 23, τοῦ. δεχόμενος δὲ] ἐχόμενος δὲ τού. 

ἐδέξατο αὐτὸν] -ἰ- οὐ ψιλως ἡκασεν, αλλ᾽ ἐκιδαλλων ἀὐυτω 20).. μη- 
ϑὲν ψεῦδος} καὶ εδὲν ψευδὸς 23.196. μοηηϑὲν ψεῦϑος---λέγεσϑω] 

μηδὲν ψεῦδος---καὶ ἐδὲν] αὶ συπι ἱπίοππιθά, 
2970.0 ἀπὸ γλώσσης 15} κα 1ο0, 1479) 157. ΑΙά. ὠὗἢπὸ γλώσσης τ 
--απὸ γλώσσης 2] ,λ ΔΙτεγιγ. ουπι ἱπίεγπηοὰ. 23, τοό. βασιλεῖ) 
βασιλεως 22, 2ς3. Αἴεχ. μάχαιρα, γλῶσσα βασιλέως γλωσσα 
βασιλέως μαχαιρῶ 109, 147.1 7,» 297. 
βασιλέως ἀποτομος γλωσσα 149, 26ο. 
αὐτὰ} α τού. 

᾿ 

ὁ ϑυμὸς αὖὐτῷὲἘ} ὁ ϑυμος σαντα (σοττ. ὥη. το. υἱ ἴπ 
ἘΔ.) 14). σὺν νεύροις] τες συνευρες τού. ἀνϑρώπους] ανϑρωπου 
11. ὀςὰ ἀνθρώ 7] γα ανϑρωπου ιοό. ὥρε ἄδρωτα] ὡςε αξρω- 
ματα 33. ὡς ἄδρωτα ΑΙά. ὥςε ἄδρωτα --ἀετῶν} καὶ ὥσπερ πτῶ- 
μὰ ἴςαι ἐν νοσσίαις ἀετῶν τὰ ΠΝ ϑεγὶὶ. τὰς ἐμὰς λόγῃς] τας 
δὲ ἐμὰς λογες 5254. (ΑΙεχ. οὐπὶ δὲ ᾿πῖεγ ἀπςο5.) καὶ διζάμενος] 
διξαμενος δὲ 23, τιο6. αὐτὲς μετάνοει} αντας μετανθησον τοῦ. 

1. ὁ ἀνὴρ] α ὃ 23, τοό6. Θεῷ] τω Θεὼ 14). καὶ παύομαι] 
καὶ παυσομαι 1405) 253, 260. 

11. ἀπάντων] πάντων 23, 147, 149, 147, τότ, 253, 4:3, 260, 
Ὧος, Δρό, 297. Οορὶ. ΑἸεχ. παντῶν των ἴοό. ἀνθρώπων 29] α»- 
ϑρωπου 23» τού, 140, 248, 2ς4, 260, 180, Οοιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ΟἸεην. 
ΑΙεχ. ῥ. ό8ο.᾿ 

11. Θεὸς δεδιϑαχε] Θεος διδαξεν 23. Θεὸς ἐδιδαξε τορ. Θεὸς 

.υ γάτος, ᾿Αποϑνήσχει δὲ ἄφρων ἐν ἁμαρτίαις: ἀκαϑαρσία δὲ ἀνδρὶ λοιμῷ, Ἐμμολυνϑήσεται ἂν 

. ἡμέρᾳ καχῇ, χαὶ ἐν ἡμέρᾳ ϑλίψεως ἕως ἂν ἐχλίπη. 

Μὴ. 

-- 
ἱ 

γλῶσσα βασιλέως} [Γ, τού. 
ἐὼν γὰρ ὀξυνϑῃ ὁ ϑυμὸς 

᾿ 
ἀ ! 



᾿ 

ζω 
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ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ͂. 
ΚΕΦ. ΧΧΙΝ. 

ἂς ΠΣ ὍΝ ω ε “ » ’, 2) 9 ᾽ ν. » Ν Ν 7 ΄ 3. Ζ 
σοφίαν, καὶ γνῶσιν ἁγίων ἔγνωχα, Τίς αἀνέξη εἰς τὸν ἐρανὸν χαὶ χατέδη ; τίς συνήγαγεν αἀνέμες 

ἐν χόλπῳ ; τίς συνέφρεψεν ὕδωρ ἐν ἱματίῳ ; τίς ἐκράτησε πστάντων τῶν ἄχρων τῆς γῆς; τί ὄνομα 
ΠΝ ἀξ ΕΨ. ΝΜ ρ 7 ἘΣ τον Πά δ λό Θεξ ’ ε (ζ δὲ 3 
αὐτῷ ; ἢ τί ὄνομα τοῖς τέχνοις αὐτὰ ; Πάντες γὰρ λύγοι Θεξ “φεπυρωμένοι, ὑπερασπίζει δὲ αὐ- 

4. 

5. 

τὸς τῶν εὐλαβδεμένων αὐτόν. Μὴ προσϑῆς τοῖς λόγοις αὖτ, ἵνα μὴ ἐλέγξη σε, χαὶ ψευδὴς 6 

γένῃ. Δύο αἰτῶμαι παρὰ σδ, μὴ ἀφέλης με χάριν τῖρὸ τῇ ἀποσαγεῖν με. Μάταιον λόγον χαὶ 

ψευδὴ μακράν μου “ποίησον, ταλᾶτον δὲ χαὶ πενίαν μή μοι δῶς, σύνταξον δὲ μοι τὰ δέοντα χαὶ 
“Ἵνα μὴ «τλησσϑεὶς ψευδὴς γένωμαι, χαὶ εἴπω, Τίς με ὁρᾷ; ἢ πκενησεὶς χλέψω, χαὶ 

9 » νν [ω] ρῷ 

ὀμόσω τὸ Ὀνομᾶ τ Θεβ. 

τὰ αὐτάρχη' 
Ν, ἰδέ 3 » 9 ρ ’ὕ Ί’΄ »,’ ΄ 

Μὴ «“αραδῷς οἰχέτην εἰς χεῖρας δεσπότου, μήποτε χαταράσηταί σε 

χαὶ ἃ ϑῆς. Ἔ ὃν “χατέ χται. τὴν δὲ μητέρα ὃχ εὐλογεῖ αι ἀφαγισϑης. Ἐχγονοὸν χαχον “σατερὰ χαταραται, ΤΉΝ ὁε μητερὰ ὃχ Ογέει. 
δύ ε Ν ᾿, ΝΝ δ᾽ ΝΜ 9. ὋΣ» 5... Ἶ 
ἵχαιον ἑαυτὸν χρίνει, τὴν δ᾽ ἔξοδον αὐτῇ ὃχ ἀπένιψεν. 

Ἕχγονον χαχὸν 

Ἔγονον χαχὸν ὑψηλὲς ὀφθαλμὲς ἔχει, 
τοῖς δὲ βλεφάροις αὐτῷ ἐπαίρεται. ἴἜχγονον κακὸν μαχαίρας τὰς ὀδόντας ἔχει, χαὶ τὰς μύλας 

] ’, “, 2 ΄ Ν ΄ Ν " Ν )»).Ά ᾿ δ Ν ἣν ΄ » “' 52 
τομίδας, ὥςε ἀναλίσκειν χαὶ χατεσϑίειν τοὺς ταηεινᾶς ἀπὸ τῆς γῆς, χαϊ τοὺς “΄σενητας αὑτῶν ἐξ 
2 ΄ ἴω ἊΝ ε , »“ “3 “. 5 ,μο 7 3 ᾽’΄ 3 

ἀγ)ρώπων. Ταῦτα δὲ λέγω ὑμῖν τοῖς σοφοῖς ἐπιγινώσχειν' αἰδεῖσθαι τορόσωπον ἐν χρίσει ἃ χα- 

λόν. Ὁ εἰπὼν τὸν ἀσεξήη, Δίχαιδς ἐσιν, ἐπικατάρατος λαοῖς ἔςαι καὶ μισητὸς εἰς ἔϑνη, Οἱ δὲ 

ἐλέγχοντες βελτίους φανδνται, ἐπ᾿ αὐτὰς δὲ ἥξει εὐλογία. Χείλη δὲ φιλήσεσιν ἀποκρινόμενα 

λόγους ἀἄγαϑές. Ἑτοίμαζε εἰς τὴν ἔξοδον τὰ ἔργα σου, χαὶ πταρασχευάζου εἰς τὸν ἀγρὸν, καὶ 

πορεύα χκατόχισϑεν μου, χαὶ ἀνοιχοδομήσεις τὸν οἶχόν σα. Μὴ ἶσνι ψευδῆς μάρτυς ἐπὶ σὸν πο- 
λίτην, μηδὲ πολατύνου σοῖς χείλεσι. Μὴ εἴπης, ον τρόπον ἐχρήσατό μοι, χρήσομαι αὐτῷ, τί- 

. 53. ν Φ 82 Φ ἘΝ, ΦΝ Ψ ' ν. 2 . »ν 9 
σομαι δὲ αὐτὸν ἅ με ἠδίχησεν. “Ὥσπερ γεώργιον ἀγὴρ ἄφρων, χαὶ ὥσπερ ἀμπελὼν ἄνθρωπος ἐν-- 

δὲ εδιδαξε 147, τς 7, 30ς. ΑἸά, ργαεπιϊεῖ. ὁ 248., (οπηρὶ. ΧΙ. Ἔκγονον κακὸν] εκγονος κακος τοῦ. Κυριος δὲ- ἑαυτὸν] εαντο 140. 

εἶνα γνῶμεν Τρπαι. ΕΡ. Δαίοτίρι. δά ὡδοννν, δ. 2. 

Οοπιρὶ. Αἰά. 

διδαχε 406. Θεὸς δὲ δεδίχαχεν (ουπὶ δὲ ἱπ οἰιδτδέξ. τΐη.) ΑἸεχ. ὃ τὴν δ᾽ ἔξοδον] τὴν δὲ διεξοδον τ40, 26ο. 
Θεὸς ἐδιδαξέν Ἡϊάγτη. ἀς Τηη. Ῥ. 3 38. Θεὸς δεθίδαχέ με---ἔγνωκα] 
Θεὸς δὲ δίδωσί μοι σοφίαν, ἁγιὰ δὲ ἐπίξαμαι. ΟἸετη. ΑἸεχ. 1. εἶτ, ((Γ, 
Ρ. 469.) ἁγίων] ανϑρωπὼν 11]. ἔγνωκα] -ξ αγια δὲ ἐπιξαμαι 23. 
Ὀιάγπι. ἀε Τπη. 1. οἷς. 

ΙΨ. τίς συνέςρεψεν] τις συνετριψε 147. τίς συνέχων ΟΠ γίοί. ν. 
.486. ὕδωρ] το πᾶν υδὼρ 23, 147, 157, 297. ΑΙά. Ὀίάγπι. ἀε  Τηη. 

ἐν ἱματίῳ] αν 533. 
τί ὄνομα αὐτῷ] τι το ονομα αυ- 

λ ἢ 207: 

Ἰ. εἶτ, Ργδιηϊῖ, πᾶν 1ο0. πάντων τῶν ἄκχ- 
ρων} παντων, 147, 140, 1ς7» 20ς. 
τα 14). ἢ τί ὄνομα] κα τι ονομα 1Π1|, 2ς4. 

Ἕνα γνως 68, 147, 149, (161. πιᾶγρ. οτι γνώσει) 248, 253, 2.545: 26ο, 

300: Οοηρρὶ. -Ε εάεπι ἔετε Αστ. Εά., - ἵνα γνῶσι ΑἸά. τῷ υἱῷ 
τῷ νίων αὐτὰ 

ὙΠεοάοτεῖί. 11}. 563. ΜΙ ἐς ἢ Αὐρ.. ΓΤ 

Ν. Πάαντες γῶρ λόγοι} κα γὰρ 533; ιοό, ΕἾ "τόι, 252, 253, 26ο, 
“06, 297. Αἶεχ., πᾶντες γὰρ οἱ λόγοι τἸοςρ. Πάντες γὰρ λόγοι 

Θεὰ πεπυρωμένοι} αὶ 68, ιό:, 248. (οπιρὶ. ὑπερασπίζει δὲ] ὑπερα- 

σπιει δὲ (161. τιᾶτρ.) 2ς3., ὑπερασπίσει δὲ ΑΙεκ. αὐτὸς} ετος 206. 
τῶν εὐλαξεμένων] των φοδάμενων 23, 2ούό. τον φοδον τε Θεξ ἐπὶ τοὺς 
φοξωυμεένους τοό. ργατηϊῖ. πάντων 253. αὐτὸν] αὐτὼ τορ. 

ΥΙ. Μὴ τροσϑὴς] οὐ τροσϑήσεις Οοηῆίς. Αροῖξ 110. νἱϊ. ο. 14. 

ἰλέγξη σε] ἐλεγζει σετορ. καὶ ψευδὴς] και ψευξης τού. 
ΨΙΙ. Δύο αἰτᾶμαι!ι) δυο ἐγὼ αἰτεμαι τοῦ. μὴ ἀφέλης ὅς. αἀ 

βη. οοπι.}α 26ο. μὴ ἀφίλης μου] μη κωλυσὴς απ ἐμ 252. ΤΏΔΓΡ. 
([μϑϊο τα Σ. Οἱ. Αρρεηὰ.) μου χάριν] απ᾿ ἐμεὶ 23. απ τμὲ τὴν 
χαριν τού. ρταϊΐαηε ἐμαπε ἃ "πὲ Αυᾶ. Ορ- ἴρ. ἰπ Μαῖῃ. με) 

λα 23. 
ΨΙΠΠ. Μᾶάταιον λόγον] ματαιολογον τοό. μάταιον λόγε Αἴδδη. 

ἱ, 244. Ματαιον λόγον---ποίησον] Ετ “απ υεγδεσι πὴ ἐχέαὶ 46 
ογε νπισο. Αὐξ. μακράν μου] μακραν απὶ ἐμ 147. πλδτον δὲ} 
α ϑὲιοφ. μή μοι δὼς}] μη δὼς μοι 23. τῶ δέοντα] διαιταν 23, 
τού. ργβαηηῖτι. πάντα ἰπῖεῦ ὕποὸβ ΑἸεχ. τῶ ϑέοντα καὶ τὰ αὐτάρ- 
χη] φμκ πεοεγαγία Κμπὶ μι βείεπέεν : Αὐρ. καὶ τὰ αὐτάρκη] α χαι 

τα 3, τἸοό. τὰ 1ς7. Αἴεχ. Βαῆϊὶ. Μ. 11. 05. 
ΙΧ. Τίς με ὁρᾷ] τις μου δισποζει 23. ἢ πενηϑεὶς] ἡ πενόμενος 

23, τοῦ. Β46]. Μ. 1. οἷ, ἢ πένης γενηϑεις 100, 147,17) 207. ΑΙά, 

ἢ πενωθεὶς ΟοτρΙ. κλέψω] ἐπιλαϑωμαι σου 2ς2, πιᾶτρ. τα Θεὰ] 
-Ἔ μου τοό, “53. Β4Π]. Μ. 1. εἶτ, 

ΓΟ Χ,, οἰκέτην) δαλον 68, 149, (ιότ. τρᾶγσ. υἱ ἰῃη ἘΔ.) 5248, 26ο. 

καταράσηταί σε) καταρασεται σε το0, 157,22. ΑΙά. 
ΧΙ. πατέρα] ψατρι 149, 26οθ. τὴν δὲ μητέρα] τὴν δὲ τετε μη- 

τιρὰα 207. 

, ὥναλίσκειν καὶ κατεσϑίειν] κε εοηψώσια! Ἡϊετοη. 

τοῖς τέχνοιςἩ 

αὐτῷ] τω τεκνω αὐτω ἐνα γνως 23, τού. ΑἸεχ. Ὠιάγην. ἀε Ὑτη. 1. οἷς, γ 

147. 157, 297. 

ΧΠΙ. ὑψηλὲς ὀφϑαλμὲς] τ. 23. τοῖς ϑὲ βλεφάροις} τοῖς μεν 
βλεφαροις 147. τοῖς δὲ οφϑαάλμοις τό:. πιᾶγρ. 

ΧΙΝ, μαχαίβας τὰς ὀδόντας ἔχοι, καὶ] α τότ. τὰς ὀδόντας] 
α τὰς 248. Οοπηρί. ἔχει] ργββιίτ.. οφϑαλμες 23. αὶ τος. καὶ 
τὰς μύλας τομίδας] καὶ τομιδὰς τας μυλας 23, τοό, 253... ὥςε 

καὶ κατεσϑίε.ν 
κα 68, 149, τότ, 248,52, 26ο, 296. Οομρ]. ΑἸεχ.».. “τὸς ταπερὲς] 

7. 8. 

9. 

τες ασϑενεῖς, 23, 68, τοό, (τότ. πιᾶγρ. υἱ ἴῃ Εἀ.) 248, 2ς3,2ζ4,460, ᾿ 
296. Οοπιρί.. ΑἸά. Αἰεχ.,. 

ΧΧΙΙ. Ταῦτα δὲ λέγω] ταυτὰ δὲ ἐγω 149, Ζόο. ὑμῖν] α τος, 
αἰδεῖσϑα.} φοξισϑε (Πς) τοῦ. πιᾶγ.0 αἰδεῖσϑαι 

ὅς. δἀ ἤη. οοπι.} συμξάλλοντας γενέσϑαι δικαίων καὶ μὴ αἰδεῖσϑαι 
2 Οοάϊςοεε ϑετρῖ, πρόσωπον] τροσωπα 2Ζος. ἐν κρίσει οὐ καλόν 
αὶ καλὸν ἐν κρίσει ΑἸεχ. 

ΧΧΙΨΝ. εἰς ἔϑνη] εν εϑνεσιν 432. τοῖς εϑνεσιν 140, 260. 
ΧΧΨΝ. βελτίους φανᾶνται} πιεϊίονα (ῥεγαόμπι Σ Ταοϊξ, Οα]. φα- 

γᾶνται]) ἐσοντῶι 149, 26οθ. εὐλογία] -- ἀαγαϑὴ 423, 68, τοό, 140, 
1Ιό:, 248, 2:2, 2ς3, 260, 296, 297. (οπηρὶ. Αἰά. ΑΙεχ. δεπεάι δ ῖο 
ορίίηεα. Τιιςὶξ, ΓΟ]. -Ὁ ἀγαϑῶν 12 Οοὐϊΐςε5 ϑεγρὶϊ. 

ΧΧΨΥῚ. ἀποκρινόμενα) ἀποκχρινομένες 2 54. λόγες ἀγαϑές] λο- 
γονς σοφες 111, 2:2. .Λλογας ορϑες. ὃς δὲ ἀποχρινεται λογες ἐνωπιες" 
ἐτοιμαάζει τοὺς αὐτὰς λογες ἐν υπαιϑρω 23. κα 147. “Ἢ ὃς δὲ ἀποκρι- 
νεται λογες ἐνωπιες, ἐτοιμαζει τὰς ἑανυτε λογες ἐν νυπαιϑρὼ 140, 26ο. 
λογες σοῷες. αγιδς. τότ. τηᾶΓρ. 

ΧΧΨΥΊΙ. 'Ἑτοίμαζε εἰς---ἴργα σου] ἑτοίμαζε ψυχήν σόυ εἰς τὴν 
ἔξοδον τὰ ἔργα σον 2 Ο(οάϊοε5 ϑεγρίϊ. ἱτοίμαξε τῇ ψυχῇ σου τὴν 
ἔξοδον τὰ ἔργα σον 4 Οὐοάϊοεϑ ϑεγρῖὶ. καὶ παρασκχευάξου και φρον- 
Τῆσον 22. ΤΩΆΓΡ. καὶ παρασκ. εἰς τὸν ἀγρὸν] καὶ ἑτοίμαζε εἰ εἰς χε:- 
ροποιήματα σου κρίματά σου 8 (οάϊοες δεγρὶ!. ἔς, ἤπε χρίματά σε, 

ἡ Οοάϊοεβ ϑεγρῖὶ. καὶ ἑτοίμαζε τὰ χειροποιήματα σε 2 Οοάϊςε5 δεῖ- 
εἰϊ. καὶ ἑτοίμαζε κρίματα σου 2 Οοάϊΐοεβ ϑεγρί!. εἰς τὸν ὠγρὸν] 
εἰς τὸν σὺν αγρον 23.. ἐν αΎρω σαυτξ 252. τπᾶγρ. “σε ῶς3. τορὸς 
τὴν ὁδὸν ΟΠ γίοἵς. ἱ. γ30. ἴ, ὅ8ρ. τὸν οἶκόν σῃ} τὸν οἰκὸν μου τοῦ, 

147. 197. ΑἸά. 
ΧΧΨΤΙΙ. ψευδὴς μάρτυς] τι. 23, ΠΥ 

ἐμπλατυνου 23, 203, 24. 

αιἰσχυνεσϑαι δὲι 207. 
ΧΧΙΧ. Μὴ εἴπῃς] - τησομαι τὸν ἐχϑρον (ἢς) 23. -Ἐ τισομαι 

τον ἔχϑρον μου 2:4. ἔχρῆσατό μοι) κέχρηται μοι 149ς Σ6ο. ἃ 
μὲ ἠδίκησεν] ὥσπερ με ηδικησεν 23, τού. Αγηγ. Ἐά. ρῥγπιῖ. εἰς τορ. 

ΧΧΧ. καὶ ὥσπερ ἀμπελὼν) καὶ ὡσπερ ἀμπέλωνα 22. ἄνϑρω- 
πος} ἀνὴρ ΟἸ γί. χὶϊ. 340. 

μηδὲ πλατύνου}) μηδὲ 
σοῖς χείλεσι) “ μὴ ἐναξρυνου εν οις 

-τ - πσ Ν 



ΠΑΡΟΙΜΙἊΑΙΙ. 

ΚΕΦ. ΧΧΙΝ. 
31. δεὴς φρενῶν. ᾿Εν ἀφῆς αὐτὸν, χερσωϑήσεται χαὶ χορτομανήσει ὅλος, καὶ γίνεται ἐχλελειμμέ- 
32. γος, οἱ δὲ φραγμοὶ τῶν λίϑων. αὐτῇ χατασχάπ]ονται. ὝΣερον ἐγὼ μετενόησα, ἐπέξλεψα τῇ ἐχ- 
43.. λέξασθαι παιδείαν. ᾿Ολίγον γυςάζω, ὀλίγον δὲ χαϑυπνῶ, ὀλίγον δὲ ἐναγχαλίζομαι χερσὶ ςἤνη. 
34. ἘΠλν δὲ τοῦτο ποιῇς, ἥξει τπτροπορευομένη ἡ σενίᾳ σου, χαὶ ἡ ἔνδειά σου ὥσπερ ἀγαϑὸς δρομεύς. 

δὰ ἐπ Τῇ βϑδέλλη τρεῖς ϑυγατέρες ἦσαν ἀγαπήσει ἀγαπώμεναι, χαὶ αἱ τρεῖς αὗται οὐκ ἐνεπίμπλασαν 

16, αὐτὴν, χαὶ ἡ τετάρτη ἐχ ἠρκέσϑη εἰπεῖν, Ἰχανόν. “Αδὴς καὶ ἔρως γυναικὸς, καὶ γῆ ἐκ. ἐμπιπλα- 

12. μένη ὕδατος, καὶ ὕδωρ χαὶ τοῦρ οὐ μὴ εἴπωσιν, ᾿Αρχεῖ. ᾿Οφϑαλμὸν χαταγελῶντα πατρὸς, χαὶ 

ἀτιμάζοντα γῆρας μητρὸς, ἐχχόψαισαν αὐτὸν χόρακες ἐκ τῶν φαράγγων, χαὶ κἀτἀφάγοισαν αὐ- 

18. 19. τὸν γεοσσοὶ ἀετῶν. Τρία δέ ἐςιν ἀδύνατά μοι νοῆσαι, χαὶ τὸ τέταρτον οὐχ ἐπιγινώσχω" Ἴχνη 
ἄετϑ «πετομένου, χαὶ ὁδὸς ὅ ὄφεως ἐπὶ πέτρας, χαὶ τριδας γηὸς πποντοπορόσης, χαὶ ὀδῶρ ἀνδρὸς ἐ ἐν 

2ο. γεότητι. Τοιαύτη ὁδὸς γυναικὸς μοιχαλίδος, ἣ ὅτ᾽ ἂν πράξη ἀπογιψαμένη, δδέν φήδὶ σεπρα- 

241. 22. χέναι ἄτοπον. Διὰ τριῶν σείεται ἡ γῆ, τὸ δὲ τέταρτον οὐ δύναται φέρειν' ᾿Ἐᾶν οἰχέτης βασι- 

.48. λεύση, χαὶ ἄφρων πλησϑῆ σιτίων, Καὶ οἰχέτις ἐὰν ἐχξάλῃ τὴν ἑαὑτῆς χυρίαν, χἀὶ μισητὴ γυνὴ 

24. ἐᾶν τύχῃ ἀνδρὸς ἀγα. Τέσσαρα δὲ ἐλάχιςα ἐπὶ τῆς γῆς, ταῦτα δὲ ἐς! σοφώτερα τῶν σοφῶν. 
25. 26. Οἱ μύρμηκες οἷς μὴ ἐςξ!ν ἰσχὺς, καὶ ἑτοιμάξονται ϑέρες τὴν ἐροφῆν, Καὶ οἷ ̓ χϑιῤογρύλλιοι ἔσγος 

27. οὐκ ἰσχυρὸν, οἱ ἐποιήσαντο ἐν “πέτραις τὰς ἑαυτῶν οἴχες. ᾿Αξασίλευτόν ἕξιν ἡ ἄἀχρὶς, χαὶ ἐρα- 

48. τεύει ἀφ᾽ ἑνὸς χελεύσματος εὐτάχτως. Καὶ χαλαξώτης χερσὶν ἐρειδό ὄμενος, χαὶ εὐάλωτος ὧν, 
20. χατοιχεῖ ἐν ὀχυρώμασι βασιλέων: Τρία δὲ ἐςιν ἃ εὐόδως πορεύεται, χαὶ" τέταρτον ὃ χαλῶς δια- 

20. 31. δαίγει" Σχύμνος λέοντος ἰσχυρότερος χτηνῶν, ὃς ἐκ ἀποςρέφεται, ἐδὲ χαταπτήσσει χτηνοξ' Καὶ 

ἀλέχτωρ ἐμπεριπατῶν θηλείαις εὔψυχος, χαὶ τράγος ἡγέμενος αἰπολίε, χαὶ βασιλεὺς δημηγορῶν 
32. ἐν ἔϑγει. “Εαν τρόῃ σεαυτὸν ἐν εὐφροσύνη, χαὶ ἐχτείνης τὴν χεῖρά σου μετὰ μάχης, ἀτιμα- 

4 

-. 

᾿.-. 

ΧΧΧΙ. ᾿Εᾶν ἀφῆς αὐτὸν] ἐᾶν τατον ἀφης 140, Ζ6ο. ῥγεεπητί. καὶ ΧΧΙ. τὸ ϑὲ τέταρτον] καὶ τὸ τετᾶρτον τού. ἷ 
λρς. ὅλος] οδος 23. α1ο0, 1479) 157» 297. ὁλως 1409, 2Ζ6όο. καὶ ΧΧΙΙ]. βασιλεύσῃ) βασιλευσει τοφ. σιτίων] σίτων 23. 

κι φένεται] καὶ γενησετᾶι 140, 26ο. . ΧΧΠΙ. Καὶ οἰκέτις---κυρίαν) ροηΐς ροίξ αγαϑου δὰ ἔπ. σοηι. 23, - , 
ΧΧΧΙΙ. Ὕερον. ἐγὼ] υςερον δὲ εγὼ 2:4. ἐπέξλεψα] ργαυηϊτ. τού. Τιβαίροῆε. «δηάεπο βαρεῖ ας. εχ Ηεῦτ. ἰὰν ἐκδαλῃ] ἂν 

και 140, 26ο.. τὸ ἐχλέξασϑα!ι] και ἠῶ» 53: (1τ6:. τλΔγ.) εχθαλη 23. οτ᾽ ἂν ἐχδαλῆ Ιοςὡὄ. τὴν ἑαυτῆς κυρίαν] τὴν κυρίαν αν- 
Τὰ 5 ἰκδίξασϑαι ΑΙεχ. τῆς 140, λ6ο. λ κυρίαν 253. . 

ΧΧΧΠΙ, Ὀλίγον γυγάζω] ολυγον οαξοὶ. 43, τ ιόι. πηᾶτ.) 206. ᾿ ΧΧΙΨΝ. Τέίσσαρα δὲ) τεσσαρα δὲ ἐξιν 23, 140,1ς7, 161, 48,22, 
ολιγον μεν νυγαζεις 2ς3. ὀλίγον τί νυςάξεις Αἰτη. ἘΔ. , Ὀλίγον νυ-. 2{4, 2Ζ6ο. Οοπιρὶ. ΑΙά, (ΑἸεχ. οὐπιὶ δὲ ᾿πετ πποοβ.) Οτΐρεηῃ. ἱ. ς68. 

- ςάξω ἄς. δὰ ἔη. οοπι.} Απῖς ὀλίγον Δἀοτυπυς μας νεγθᾶ δ αἹΐα εἰ τεσσαρα εἐξὶν τού, το0, 147. ταῦτα δὲ ἐς] και ταυτὰ ἐςὶ 23, τού, 

2, πᾶφυα πρᾶπι : ἔζγαε φαο ρίρεν ἀδογπεῖς, ὠίψμε ζμο ἀφ ῥέπιπο ερηιηρί ἢ ΧΧΨ. μή ἐριν] οὐχ ἐξὶν 2:4. καὶ ἑτοιμάζονται] οἷ ετοιμαζον- 
ξ' ᾿ τοῦ. πιᾶγρ. Οὐδ εἰξ ἰεδείο ει. 1,21. εχ Μϑιῖο οι. ὀλίγον δὶὶὶὴΛ: ται 147. 157. 

α δὲ τού, 149, 26ο, 2ο6. καϑυπνὼ] καϑευδης 23. χαϑημαι τορ; ΧΧΨΥῚ. Καὶ οἱ χοιρογρύλλιοι} καὶ οἱ χυροκυλιοι 23. καὶ οἱ γύ- 
147γ}1ς7, 297. ΑΙά. καϑευδὼ τότ. πιᾶγρ. - καϑύπνοις 2ζ3. καϑευ- ἀλιοι 252. ΠΊΔΓΡ. οἱ ἐποιήσαντο] οἵ ἐποίησαν Οπρεη. 1. οἷϊ. 

δεις 2οό. χαϑυπνώσεις ΑἸτη. Εά. ἐναγκαλίζομαι) εναγκαλιζῆ ἢ 23, ΧΧΥΊῚΙ. ᾿Αδασέλευτον] ἀξδασίλευτος Οτξεη. ]. εἶ. καὶ σρατεύει] Ἰ 
(248. εχ οοἵτ.) 253. καϑύυπνοις τόιϊ. ΠΊΆΓΡ. ἐναγχάλιζεις 206. και σρατοπεδένει 23... καὶ ἐχγρᾶτευει 68, τοό, 149, 1ό:, 248,22,2ζ3, ., { 

ἐναγκαλίσομαι ΑΙά. ςἤϑη] ςηϑει 100. 414, 26ο, 1ό. Οοπιρί. ΑΙά. ΑἸεχ. Οὔρει. ἰϊΐ, το. καὶ γρατευεται! Ὁ 
ΧΧΧΙΝ. ποιῃς] τοιεις τόρ. ,, ἥξει} εἰζει 4:2. τοροπορευ- 297. καὶ ρρατεύει ὅτε. δὰ ἔη. ςοη.} «πα σεῖς ογαϊπαίκηε ἄμε! ἐχεν- 

ομένη] τοροσπορευομεένη 23. ΤΕ τ 149, 2Ζ6οθ. ἔνδειώ σε] σε εἰμ. Οὐφεη. ἰϊ. 142. κελεύσματος} συνϑηματος 2906. εὐτάκ- 
147. 140, 157. τότ, 248, 22, 24) 26ο, 296, 297. Οοτρί. ἀρῶ δΔ-ὀ τως] εὐτακτος 2ς2. 

δεῖ σου ἰῃ οβαταᾶ!. τηϊποῖς ΑἸοχ. ΧΧΨΝΤΙΙ. Καὶ καλαξώτης] και καλαμωτῆς τού. Οοπρί. καὶ 
Χν. Τῇ βδίλλᾳ] τὴ δὲ βδελλη 2ς2. καὶ αἱ τρεῖς] α καὶ Οοηρί. ασκαλαξωτης 253, 214, 297. Οήξεη. 1. οἷ. κατοικεῖ] οἰκέει 23. 

καὶ αἱ τρεῖς---ἰνεπίμπλ. αὐτὴν] τρις δὲ ἐςιν ἃ αὶ πλισϑησεται (ῆς) 23. βασιλέων] βασιλεως 68, τού, 140, 248, 2ς2, 4ς3, 260, 296. Οοτηρί. 
ἐκ ἐνεπίμπλασαν) δχ ἐνεπιμπλων τοό. εκ ἐνεμπιπλῆσαν 161. οὐχ ΑἸεχ. Οήρεη. Ἰ. εἶς, 
ἐνεμπιμπλασαν 248. δκ ἐνεπίπλασαν 26ο. ἐκ ἐνεμπίπλασαν ΑΙεχσ. ΑἁΧΧΙΣ. πορεύεται} τσορεύονται Αἰεχ. καὶ τέταρτον) καὶ τὸ τε- 

οὐκ ἐνεπίμπλησαν Οοπρ. ὠπεῖν, Ἱκανόν] εἰπεῖν ἱκανὰ τοό. ἐπὶ ταρτον τοῦ, 147», 140, 167, ιό:, 248, 252, 2ς3,) 254, Ζ6ο. (οηηρ. 
ἐκᾶνον 100, 147. ἊΝ ΑΙεχ. ὃ καλῶς] ἐὶ καλως 140. 

ΧΥΙ. ἽΛδη.} καὶ ταρταρος 252. - καὶ ἀπώλεια Ατην. Εά. ΧΧΧ, ἀπορρέφεται] αναφςρεφέται 147) 17) 207. 
γυναικὸς} - καὶ ταρταρος τού, 1ο0, 147, 149, 157» 253» 254, 29, ΧΧΧΙ. Καὶ ἀλέκτωρ---αἰπολίε) ραἰίων ἱπίεῦ ραϊίπαε: εἰ ἀΐγεμς ρῥγε- 
«οὔ, 297. (ΑἸεχ. ἰπῖετ υπςο5.) Ὁ εγίοίε. νἱ. 378. Αἰτη. ΕἘά. ἐκ ἐμ εεάξας ἐαρτας: Αὐξς, Ορ. ἱπιρ. ἴῃ Μακῆ. ἐμπεριπ. ϑυηλείαις εὔψυχ.) 
πιπλαμένη) οὐκ ἐπιμπλαμένη τού. ΑΙά. εκ ἐμπιμπλαμένη 248. Μιρεγδίεπ: ἱπίον φαϊιίπα: τῆ πα τὐκλὶς ϑηλείαις εὔψυχος) ργαεπιϊτῖ. 
Οοπῦρὶ. καὶ ὕϑωρ] , και 2Ζόο. καὶ μὴ εἴπωσιν] εκ εἶπον τιοό. ποα'. εν τού, 147», 157, 254, 297). εν ϑηλίαις εὐψυχως τορ. ϑηλοιαις ἐμ- 
ἐϊεὶε Ἡϊετοη. Ψυχος 248. ἐν ϑηλείαις εὐψύχως ΑἸά. εὔψυχος] εὐψύχως Οοπιρί. 

ΧΥῚΙ. ἐκκόψαισαν} ἐχκοψιαν (ἢς) 23. ἐκκολάψαισαν ΑἸεχ. ἡγέμενος) περιεσφιγμενος τὴν οσφυν 22. τηλγρ. (ϑ8γπ). Ἰεδεῖο. ΟΕ, Αρ- ΤΣ 

κόρακες} α (υιοι κοραχὼν {ΠΡΓᾺ 1ἰπ. ἃ τ. τες.) Ὡς2. καὶ καταφά- ρεπά.) δημηγορῶν] οταν δημπγορων τυγχάνει τος. ἐν ἔϑνει] α ἐν 
γϑισαν) καὶ καταφαγοιεν 23, τού. 1οό. ἐν μέσῳ εὔνων 109. 

ΧΥΠΙ]. ἀδύνατά μ04} αδυνατον μοι 14). - ΧΧΧΙΙ. ᾿Εὧν τρόῃ] εαν τσροης 43. ἐν εὐφροσύνῃ] εἰς εὐφροσυνὴν 
ΧΙΧ, καὶ ὁδὰς 17καὶ οδον 41. νηὸς] νεως τότ, 248, 2ς3. ΟὐμρΙ. 23, 6β,.1οό, τος, 147, 149, 1ς7, 161, 248, 252, 2535254, 260, :ος, 

καὶ ὁδὲς 29] καὶ ὁδὸν ΙΠάοτ. Ῥεὶ. ῥ. τού, το7. “9ό, 297. Οοπιρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. , καὶ ἐκτείνῃς] καὶ ἐχτονοις 248. 
ΧΧ. Τοιαύτη ὁδὸς γυναικὸς μοιχαλίδος] ὃ ὅτως ὁδὸς μοιχαλίδος τὴν χεῖρα σου} τὴν χειρα εἰς τὸ ξομὰ σου τοό. ἀτιμασϑήσῃ] ατι- 

ΙΠάοτγ. Ρεὶ. Ρ. το)7ῦ. ἢ ὅτ᾽ ὧν πράξη] ἥτις ἐὰν πράξη Οήρεη. ᾿. μωϑθηση 23. ῥγδτηϊττ, καὶ 100, 147», 157. 
274. δέν φησι) μηδὲν φησι τού. ᾿ 
γον. 11. ᾿ ᾿ ςΚ 



ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. 

ΚΕΦ. ΧΧΙΨ, 
σϑήση. Αμελγε γάλα, χαὶ ἔςαι βάτυρον' ἐαν δὲ ἐχπιέζης μυκτῆρας, ἐξελεύσεται αἷμα" ἐὰν 33. 
δὲ ἐξέλκῃς λόγους, ἐξελεύσονται κρίσεις χαὶ μάχαι. Οἱ ἐμοὶ λύψοι εἴρηνται ὑπὸ Θεδ, βασιλέως μϑν ὌΝ 

χρηματισμὸς, ὃν ἐπαίδευσεν ἢ μήτηρ, αὐτᾶ. Τί, τέκνον τηρήσεις ; τί, 5 ῥήσεις Θεϑ" τευτογενεῦ 2. 

σοὶ λέγω υἱέ" τί τέκνον ἐμῆς χοιλίας; τί τέχνον ἐμῶν εὐχῶν: . Μὴ δῷς γυγαιξὶ σὸν πλῦτον, χαὶ 
τὸν σὸν ᾿νδν χαὶ [βίον εἰς ὑξεροξελίαν' μστα. ̓βαλῆς π“ᾶντα ποίει, μετὰ βδβλῆς οἰνοπότει. Οἱ 

3 

4 

δυγάςαι ϑυμώδεις εἰσὶν, οἶνον δὲ μὴ πεινέτωσαν' Ἵνα μὴ περιόντες ἐπιλάϑωνται. τῆς σοφίας, χαὶ Γ 
ὀρθὰ κρῖναι οὐ μὴ δύνωνται τὸς ἀσϑενεῖς. Δίδοτε μέϑην τοῖς ἐν λύπαις, χαὶ οἶνον πίνειν τοῖς 6. 

7 

9 

2» 282 Φ ᾽ ΄ ρ ΄ " ὦ 7 ν ρ » » ἥ Υ 7΄ ἐν ὀῤύναις, ἵνα ἐπιλάψωνται τῆς πενίας, καὶ τῶν «πόνων. μὴ μνησϑώσιν ἔτι. Αγοιγε σὸν ςόμα 7. 8.᾿ 
» δ ’ ἽΝ ΄ ΄ ’ ΄ οἱ λόγῳ Θεδ, χαὶ χρίνε πάντας ὑγιως. Ανοιγε σὸν ςύμα χαὶ χρίνε δικαίως, διάχρινε δὲ πένητα 

χαὶ ἀσϑενῇ. - 

«5 ἷ Ν ; α ΚΕΦ. 

ΧΧΥ. 
ΟΑὙΤΑΙ αἱ παιδεῖαι Ξαλωμῶντος αἱ αδιάκριτοι, ἃς ἐξεγράψαντο, οἱ φίλοι Ἐζεχίου «8 βασι- ι. 
λέως τῇδ, Ιεδαίας, . Δύξα Θεϑ χρύπτει λόγον, δόξα δὲ βασιλέως τιμᾷ πράγματα. Οὐρανὸς ὑψη- 2. 3. 

λὸς, ψῇ δὲ βαϑεῖα.. αρδία δὲ. βασιλέως ἀγεξέλεγκατος. Τύπ]ε ἀδό ὕχιμον ἀργύριον, χαὶ χαϑαρι- 4. 
σϑήσεταρτκριϑαρὸν ὃ ἄχαν.". Κτεῖνε ἀσεξεῖς ἐχ προσώπου βασιλέως, χαὶ κατορνϑώσει ἐ ἐν διχαιοσύνη ς. 
ὃ ϑρόνοριαὐτ. Μὴ αλαζονεύε ἐνώπιον βασιλέως, μηδὲ ἐν τόποις δυναςὼν ὑφίςασο. Ἐγεισσον 6. 7. 
γάρ σοι τὸ ῥηθῆναι, ᾿Αγάξαινε πρὸς μὲ, ἢ ταπεινῶσαί σε ἐν προσώπῳ δυνάςε" ἃ εἶδον οἱ ὀφϑαλ- 
μοί σου λέγε. Μὴ τρόσπιπ]ε εἰς μάχην ταχέως, ἵνα μὴ μεταμεληϑῆς ἐπ᾿ ἐσχάτων" ἡνίχα ἄγ 8. 
σε ὀνειδίσῃ ὁ σὸς φίλος, ᾿Αναχώρει εἰς τὰ ὀπίσω' μὴ χαταφρόνει, Μή σε ὀνειδίση μὲν ὁ φίλος, 9. το. 
ἡ δὲ μάχη σου χαὶ ἡ ἔχϑρα οὐκ ἀπέςαι, ἀλλὰ ἔςαι σοι ἴση ϑανάτῳ" χάρις χαὶ φιλία ἐλευϑε- 

ἴοπι. ἴ,. Ρ. ὅγ4. Αγπι. Εά. Αὗται αἱ παιδεῖαι Σαλωμῶντος] α ΑΙά, 
αἱ ἱ ἀδιάκριτοι αἱ ευδιακριτοι 7ο. αἱ ; διακριτοι 149, 260. κα 19. κρι- 

ΧΧΧΠΙΙ. ἐκπιζ. μυκτῆρας] ἐκπιεζ. μυκτῆρα 2 ς3. 
χης] εᾶν δὲ ἐξελκεις 100. 

ἐὰν ϑὲ ἐξέλ- 

. υρεου 29}. 
Ι. εἴρηνται εὖ εὕρηνται τ490ς. ὑπὸ Θε5] ἘΞ πάσα γαρ σοφια παρὰ 

-ὃν ἐπαίδευσεν) ὃν εδιδαξζεν 140, 26ο. -ξ- αὐτόν 2ς3. 
11. Τί τέχνον] οτι τέκνον 149, 26ο. ΤῚ τέκνον---Θεξ] τί τέκνον 

Θεξ ῥήσεις εἰσί. Αγαγ. Εὰά. τηρήσεις;} μαδεῖ ἱπῖεγ ὑποοβ ΑἸεχ. τη- 
ρήσεις; τί; ῥήεεις ΘΕΞ] τι ρησεις Θεξ 23., τί; ῥήσεις] α τι τού, το, 
147. 157. ΑΔ... 254. τορωτογενὲς} ττρωτογενεὶ 68, τό6:. τί 
τέκνον Δ] α΄ τι 14). τί τέκνον 2“. ὅζο. λά ἔῃ. σοπ).} κ.29)ς. τί 

τέκνον ἐμῆς κοιλίας ροπὶξ ροΙξ εὐχων δὰ ἔπ. σοπι. 2 ς4. 
114, Μὴ βῷς] μη δος τορ, 296. γυναιξὶ] γυναικὶ 140,2 54) 26ο, 

296, 297. σὸν ὠραε σα πλωτον 111. τον σὸν πλετον τού, 2ς3. 
ἹΜΩΡ ἀοποβαιόπ .. . Ἀπιῦτ. καὶ βίο} λ ἴοῷ. εἰς ὑςεροξελίαν] 

Ργαπιῖῖ. καὶ ΑΙΔ. μετὰ βελῆς πᾶντα ποίει) α ΄ορ. οἰνοπότει] 
Ἔ και καὶ παραπεσὴς 207. 

ΙΝ. Οἱ δυνάςα,] οινοποται δυναςαι 21, τού. οινοχοται χᾶι οἱ 

δυναςαι λς4ᾳ. ϑυμώδεις εἰσὶν] ϑυμωδεις ἐσονταῖι το6. οἶνον δὲ} 

α δὲ 68, 147. 149, 1:7, 161, 248, 26ο. Οοτρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. Εὐΐεῦ. 
ῬΙξρ. Ἐνδηᾷρ. Ρ. 599. ΒΑΠ]. Μ. ἱ. ζςοϑ.. 

Νν. εἐπιλάϑωνται) ἐπιλαϑονται τορ. ΑΙά. τῆς σοφίας] -Ἐ καὶ 

τῶν πόνων Ευΐεῦ, ΡγξΡ. Ενδηρ. ἷ. εἶ. καὶ ὀρϑῶὼ] καὶ ορϑως 22. 
καὶ ὀρϑὰ ὅς. δὰ βΒη. οοηι.} εἰ γεδία. ἡμάϊεατε ποη ροίζπι!. ἘΠετοῦ. κρῖ- 

γα!] κρινεῖν 23, τού, 149, (τότ. ὁοττ. υἵ ἴῃ Εά.) 248, 2.52, 2ς3, 2:4, 
296. Οοπηρ!. ΑΙά, ΑΙεχ. σοηῖδι. Αροῖξ, 110. νἱ]. ς. 44. οὐ μὴ δὺ- 
νωνται]} “- μὴ δυνανται τος. ἃ ϑυναγται 21:4. ἃ μὴ δίνωνται Οοτρρὶ. 
τὰς ἀσϑενεῖς} ρυρευηἶτῖ. παντας 23» τοό, (τότ. πιᾶγρ.) 2ς3. α Οοπεει, 

Ἀροῖϊ. 1]. εἰ. 

εἰναι ἀσεξεις 10. 
γ ὟἹ. Μὴ ἀλαζονεύε} α (αἀάϊε. ἴῃ πηδΓρ..) δι. 

τοί ΑἸά. ἃς ἐξεγραψαντο] ὡς ἐγράψαντο τού, χορ, 261. ΗΙρροΐε. 
1, οἷν ἐς συνεγραψαντο 140, 26ο. ὡς ανεγρωψαντο οό6. τὰ βα- 
σιλίως α τα 7ο, τού. ΑἸά. τῆς Ἰπδαίας} Ιπδὰ 23. α τῆς τοῦ. 

1. Δόξα Θεξ] δόξα Κυρίου Ὠἱάγην. ἀς Τήη. Ρ. 8. ΙΠάοτ. Ρεΐ. Ρ. 
ξ4ο. Ογηῖ!!. ΑἸεχ. ἷν. 8, 67ο. εἴ α΄. κρύπῆει} κρύπτειν ΑἸεχ.. τι- 
μᾷ] τιμᾶν Αἰεχ., τράγματα) τροσταγματα 111, 7γο, 140, 1:7», 
(εότι, 2ς2. πᾶτρ') 26ο, 290ς. Φρογαγμα τού, 4ς3, 26:1. Αἴεχ. 
τροςαγμᾶτα αὐτῇ το0ρ, 297. τρογᾶγμα αὐτὰ 147, τ1ς9. ΑἸα, 

ΠΙ. γῆ ϑὲ βαϑεῖα) ἡ δὲ γη βαϑεια τος. ἀνεξέλεγκτος] ἀνεζε- 
λεχτὸς 70. 

ΙΝ. Τύπ]ε] κρύπ]ε ΑΙεχ. καϑαρισϑήσεται] καϑαρισϑησονται 
297. καϑαρὸν] ρυπαρον 70. 

ν. Κτεῖνε ἀσεδεῖς] κτεινεται δὲ ασεδης 23. φειναι ἀσεξεις 70. 

βασιλέως] -ξ- σο- 
ὑφίςασο] ἐφιγασο 68, (7γο.: ίοτ. ηφιςασο) τό:, 248. 

Οὐομπρρὶ. 
ΜΙ]. Κρεῖσσον γα 0} κρεισσων γὰρ τοφ. σοι τὸ βηϑῆνα!}) τὸ 

23. τὸ ρηϑηναι δὲ τού. τὸ ρηϑηναι σοι 149, 161, 248, 252) 2:3, 
254) 26ο. (οπιρὶ. Αἰεχ. α σοὶ 26. ᾿Ανάξαινε] αἀναξηναι ἴορ, 
147, 157, 19. ΑἸά. αἀναξηϑι 140, 26ο. ἔγγισον Ατηι. Εὰ. πρὸς 
μὲ] α τόρ, 147, 157. 19. ΑΙά. ἢ ταπεινῶσαι σε] ἢ ταπεινωϑηναι 

σε 23, 1ού, 149, 2ς2, 253, 2όο, 206. ἢ ταπεινωϑηναι 2.4. ἡ τὰ- 
πεινωθ (Π.) Δόι. ἃ εἶδον) ἃ ἴδον ΑἸεχ. 

ἼΠ. Μὴ τὩρόσπιπ]ε] μη τοροσπιπίων 23. 

φΞ ἢ ἀγίξ 207. 

εἰς μάχην] εἰς λό- 
ΨΙ. Δίδοτε} δοτε “3, 68, τού, 149, 248, 26ο. (οπγρὶί. Αἰά. Ομγ- γῶν μαχῆν 297, ταχέως] τέως 2:4. ἐπ᾽ ἐσχάτων) -“ σον 23, - 7 

(οἷ. ἴ. 7832. μέϑην] οἰνον τοῦ, 1479, 1 57. ΟἸγίοί. 1. οἴ. τοῖς ἐν 4:3, 244. ατού,26:. ἡνίκα ἄν] ἡνικα δ᾽ αν 23, τοό, 140, 161» 

λύπαις] τοῖς ἐν λύπη ΟὨΒεγίαϊ 1. εἶς.. καὶ οἶνον πίνειν] καὶ οἱνον π 4282, 243, 260. 261, 296. (οπιρὶ. (ΑἸεχ. οὐπὶ δ᾽ ἰῃῖεγ ᾿ἢςο8.) σὲ 
εἰν τοῦ. καὶ ὶ μέϑην ΟΠιγίοί. 1. οἶς. ((Ε ἵν, γχ82. χὶ. 13.) ὀνειδίσῃ  ονειδισει σὲ 23. σε ονειδίισει (ῆς ᾿πΠ6) τζς. ὁ σὸς φίλος] 

ΨΙ1. καὶ τῶν πόνων] -ἰ- αὐτων 23. λ ὁ σος γο. ασος τού, 100, 147, 149, 157, 159, 248, 252, 2ς4) 26ο, 
ἍΤΗΙ ἼΑνοιγε] ργξ πη, υἱε 68. τ; εὅῇ; 248, 2 ζ2. (οπιρὶ. ΑἸά. 426:, 296, 29). Οοπιρί. ΑἸά. ὁ φιλος σὰ 2ος. διαθεῖ σὸς ἴῃ οἰιαγαδ!. 

καὶ κρίνε] και κρίναι, 149- πάντας) παντὰ 140, 1ς7, τόϊ, Ζςζ2, τηίΐποτε Αἴεχ. 
253, 24. 26ο. ΑΙά. ' ΙΧ. ᾿Αναχώρει---ὁ φίλος ἴῃ ςο. ἴε4.} α οὐπὶ ἘΠΕῚ 109. 

ΙΧ. ἴΑνοιγε--- δικαίως αὶ ουπν ἱπιεττηθά, τού. Ομιγίοίξ. υἱ. 377. Χ, Μή σε ὀνειδίση μὲν] μη σε μεν ονειδιση 23. κα τού, 261. ὃ 
σὸν ςόμα] - λογω Θεξ 23. Οήρεη. ἰϊ. 82ς. (ΟΕ, 11. 675.) καὶ φίλος] ὁ δος 23.. α τού, 261. ἢἡ δὲ μάχη σον] εἰ δὲ μαχη σου 70. 
χρίνε δικαίως] καὶ ἔκλεγε 12 Οοάϊοες δεγρὶ!. διάκρινε δὲ] α δὲ τορ. αισϑ 253. καὶ ἡ ἔχθρα] “ σπ 23, 109, 147,1 57» 159, 253,297. ΑΙά. 
και διακρινε 147, 1.5.7, 297. ἀυποάεςϊ πη (οάΐοε5 δεγρὶϊ. ἐκ ἀπίςα!] 8κ ἀποςήσεται 23.,2ς3γ)γ.206. ἀλλὼ ἔςαι σοι] α σοι 147, ΠΣ 

Ι. Αὗται αἱ παιϑεῖχι] αὐταὶ αἱ παροιμιαι 68, τού, 149, 248, 
(1ς2. πιᾶγρ.) 2ς4, 26ο, “όι. (οπιρὶ. Αἰεχ. Ηἱρροίϊι. ἴθ (δι. Νίς. 

1ζ9ς.ὡ. ἰση ϑανάτῳ] ισα ϑανατω 23. τσὴ ϑανατε 68, τού, τότ, 248. 
Οοπίρὶ. χάρις καὶ φιλία] -- καὶ σοφια 147, 159. ἐλευϑεροῖ ) ελευ- 
ϑέεροις 23,254. ἃς τήρησον] ἂς ςηρισον τς). ἃς τηρίσον (0) 22. 



ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ͂: 
κεΦ. Χχν. 

ροῖ, ἃς. τήρησον. σεαυτῷ, ἵνα μὴ ἐπονείδιςος γένη, ἀλλὰ φύλαξον τὰς ὁδᾶς σου εὐσυνὰλλάχτως, 
11. 12. 

13. 

14. 

1ζ. 

16. 

17. 

18. 

19. 20. 

21. 

22. 

23. 

2ζ. 

26. 

24. 

27. 28. 

ΚΕΦ. 

ΧΧΥῚ. 

Ί ΓῚ 2- 

1 ὦ ὰ 

πο 20ζ, 206, 2097. Οοιρὶ. ΑἸ. ΑΙεχ. λα Ομιγίοξ. Ι. εἴ, 

- “» 

} 2ξ4, 26ο, 261, 29ς. Οομρὶ. ΑΙά. ΟἸἩγγίοι 1. οἷϊ. 

Μῆλον χρύυσδν ἐν ὁρμίσκῳ σαρδίου, ὅτως εἰπεῖν λόγον. 
λὲς δέδεται, λόγος σοφὸς εἰς εὐήχοον ὅς. 

Εἰς ἐνώτιον χρυσᾶν καὶ σάρδιον πολυτε-- 
4 .ι ΚΜ 4 3 2 Ὧν Ὰ πὴ ᾿ 3 Φ9 

Ωσξερ ἔξοδος χιόνος ἐν ἀμητῷ χατὰ χαῦμα ὠφελεῖ, 
“ ᾿ γ νὰ Ν .) 2 ͵ 29. 9 . ν Ὁ ΞΕ ᾽ 2 ρο 
ὅτως ἅγίελος αιςὺς τὸς ἀποςείλαντας αὑτόν" ψυχὰς γᾶς τῶν αὐτῷ χρωμένων ὠφελεῖ. 
ἄνεμοι καὶ νέφη χαὶ ὑετοὶ ἐπιφανέζατα, οὕτως ὁ καυχώμενος δύσει {ψεὔσεῖ, 

᾿Ὥστεῤ 
Ἔν μακροϑυμίᾳ 

εὐοδία βασιλεῦσι, γλῶσσα δὲ μαλαχῇ συντρίξει ὀςᾷ, Μέλι εὐρων φάγε τὸ ἰχαγὸν, μή ποτε πλη- 

σϑεὶς ἐξεμέσης. Σπάνιον εἴσαγε σὸν πόδα πρὸς σεαυτᾶ. φίλον, μή ποτε πλησϑείς σου μισήσῃ 
ξι.-ὠΟΦ 7 ἶ “ ΄ ᾿, ’ ᾿ ᾽ Ν, Ψ ὃ ΧᾺ ε ρΦ ρμῷ 7 9 ΦῸ 

σε. Ῥοπαλον χαι μάχαιρα χαι τόξευμα ἀκιδωτὸν, ὅτως καὶ ἀνὴρ ὁ χατοαμαρτυρων τ Φίλδ αὐτὰ 

μαρτυρίαν ψευδη. 
ε Ν, ἴχν δ Ν, ΄ 3 ρ 3 ς » μ᾿ 

Οδὸς χαχξ χαὶ πὲς πσαρανόμου ὀλεῖται ἐν ἡμέρᾳ χαχῇ. “Ὥστκερ ὄξος ἕλκει 
2. 4 φΩ Ν, 7 δ 7 ] .“, Ν, 39 ε ἌΝ ν ᾽ 

ἀσύμφορον, ὅτως τροσπεσον πἄσος ἐν σώματι χαρδίαν λυπεῖ" ὡσπερ σῆς εν ἱματίῳ χαι σχώληξ 

ξύλῳ, ὅτως λύπη ἀνδρὸς βλάπτει χαρδίαν. Ἐὰν΄ πεινᾷ ὁ ἐχϑρός σα, ψώμιζε αὐτὸν, ἐὰν διψᾷ, 
πότιζε αὐτόν' Τῶτο γὰρ ποιῶν ἄνϑραχας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν χεφαλὴν αὐτᾷ, ὁ δὲ Κύριος 
3 4 3 ΄ 

ἀνταποδώσει σοι ἀγαθά. 

ϑίζει. Κρεῖσσον οἰκεῖν ἐπὶ γωνίας δώματος, 
Ανεμος Βορέας ἐξεγείρει νέφη, πρόσωπον δὲ ἀναιδὲς γλῶσσαν ἐρε- 

ἣ μετὰ γυναιχὸς λοιδόρου ἐν οἰκίᾳ κοινῇ. 
ὕδωρ ψυχρὸν ψυχῇ διιψώση πτροσηνὲς, ὅτως «γίελία ἀγαϑὴ ἐκ γῆς μαχρόϑεν. "Ὥσπερ εἴ τις 

πηὙῊν. φράᾶσσοι χαὶ ὕδατος ἔξοδον λυμαΐνοιτο, ὅτως ἄχοσμον δίκαιον πσεπ]ωχέναι ἐνώπιον ἀσεξξς. 

Ἐσϑίειν μέλι “σολὺ οὐ χαλὸν, τιμᾶν δὲ χρὴ λόγες ἐνδόξες.. 
δλημένη χαὶ ἀτείχιςος, ὅτως ἀνὴρ ὃς οὐ μετὰ βελῆς τι πράσσει. 

᾿ ο ᾿ ε Υ 6 » . : 
ὭΣΠΕΡ δρόσος ἐν ἀμητῷ, χαὶ ὥσπερ ὑετὸς ἐν ϑέρει, ὅτως ἐχ ἕςιν ἄφρονι τιμή. 

κ ἄς 44. ἃς ςήριξον ΑἸά. σεαντῷ] σεαυτὸν 29ος. ἵνα μὴ ὑπο- 

νείδιςος} αὶ μὴ 23. 
ΧΙ; χρυσῶν) χρύσεον τού, 149, 2ς4, 26ο. Αἰεχ. Χχρυσιον 297. 

ὅτως εἰπεῖν λόγον] λαλων ρημα. ἐπιαρμοζεσιν ἄντω 23. “ἐπι ἀρμο- 

ζεσιν αὐτῶ 100, 147,10, 344, 307. ΑΙά. (ΑἸεχ. (δ Χ 'π Ἵπᾶγ. πιΐπ.) 
κἱ ΣΙ], Εἰς ἐνώτιον] α εἰ ι’ 23. Χρυσδν] χρύσεον τότ. τπᾶγρ. καὶ 
σάρδιον α και τού, 100; 147, 140, 1ς9, τότ, 248. 352, 264, 26ο,26:, 
296. Οοτρὶ. ΑΙά, μαθεὶ καὶ ἱπ ομᾶγ. τηΐῃ. Αἶεχ. λόγος σοφὸς]. λο- 
γος σοφιας ὥς. λόγος πολυτελὴς ΒαΑΠΙ, Μ. 1. 4ς3. (ΟΕ, 1], το9.) 
εἰς εὐήκοον ὅς] οἐς ἐς εὐηκοὸν 22. εἰς εὐήχοοῦν νὰν 70. εἰς ἐνῆχοον ὁ νες 
46ι. 

ΧΙ]. κατὰ καῦμα] κατακαυμα (Άς) τό:,26ο. Οιγίο. νὶ. 378. 
καὶ καυμα 29). κατὰ καῦμα ὠφελεῖ] τῷ καύματι βοηϑός ἐριν 
 Οοαΐοεβ ϑεγρὶὶ. τὰς ἀποςείλαντας] τοις αποςειλῶσῃν 23,70, 20ξ. 

τῶν αὐτῷ} τῶν αὐτὼν τού. α τῶν 207. 
ΧΙΝ. Ὥσπερ ἄνεμοι] ὠσπερ ανεμος 23. καὶ ὑετοὶ ἐπιφανέγα- 

τα εἰ ρἰκμυὶα; νεουϊοβίβνα πε; Οαἴδλη. ἐπιφανέξατα] επιφανε- 
φατοι 68, γο, τού, 109, 149, 1ξς79, 159, 161, 248, 22, 253, 154, 260, 

ὁ κανχώμε- 
νος] οἱ καυχωμενοι 111, 23, 68, 70, τού, 147,1 7.150, 161, 252, 2 53, 

ἐπὶ δόσει] ἐν ἐπι- 
δοσεοι γο. ψευδεῖ } ψυχῆς γο. ψευδὴ τορ, τ ς7. 

ΧΥ. Ἐν μακροϑυμίῳ} μακροϑυμιαι 1406. βασιλεῦσι] βασελευ- 
εἰν 23. βασιλεὼως τορ, 1479 1.7). ΑἸά. ΑἸεχκΆπη. ἙἘά. συντρίδει} 
συντριξεῖ (ἢς) ΑἸεχ. 

ΧΥΙ. Μέλι εὐρὼν] Μεὶ ἱπυεπῖβὶ Ηΐετοθ. φάγε] ργβπιτῖ. υἱε 
23,) 224. τὸ ἱκανὸν] ολιγον γο. μή ποτε πλησϑεὶς] ινῶ μη πλη- 
σϑεις τος, 147, 1579}1 59. “Λ εκέπε ρίας οοποάετὶς Ἡϊετοι. ἐξεμέσῃς] 

ἐμέσης 53. 
ΧΥῚΙ. Σπάνιον] υξεριμα (ἢς, πηᾶγρ. δ 4]. π.)} τοό. βραδέως ΟΥτ]]. 

ΑΙοχ. 11. τς. εἴσαγε] εἰσαγαγε τού, τορ, 140, 19, 2ς3, 260, 26:1, 
206. πρὸς σεαυτῇ φίλον] προς σὸν φιλον 23, τἸο᾿. προς τὸν σεαυ- 
τὰ Φιλον 70, 1Ιούό, 1479 140, 157, ἴξο9 161, 248, 2ζ2, 253, 244,26], 

40ς, 406, 297. ΟὐμΊΣΙ. ΑΙΔ. ΑἸεχ. πρὸς τὸν φίλον Ογ 1}. ΑἸεχ. 1. εἰξ. 
μή ποτε συλήσϑεις) ἵνα μὴ ὡλήσϑεις ΟΥΠ]]}. ΑἸεχ. 1. οἷ. μισήσῃ 
σε) μισησει σε 68, ἴο9. εζεμεση σε 1ξ7. μισήσαι σε Οοπιρὶ. 

ΧΥΠΙ. Ῥόπαλον] Ἔ καὶ ραυδὸον ,Ζ6ὅ:. ῥόπαλόν ἐριν ἡ διαξδολὴ 
Αἴδδη. ἷ. 240. καὶ μάχαιρα] και μαχαιραν τιοό. καὶ τόξευμα] 
καὶ τοζον τιοόδ. τόξευμα ἀκιϑωτὸν] (αρία ἤένταία Αταδτ. ἀκιϑω- 

τὸν] ἀκηλίδωτον 1, (τοό. ΤΆΓΡ. ΔῸ 8]. τῇ. οζην' γξν ακονησμενον) 

100, 147, 140, 1ς0, 2ς2, 2ς4) 26ο. (296. υἱ νἱάετι.) ΑΙά. οὕτως 

ἦς καὶ ἱ ἀνὴρ) λα χάι ιν 23, τού, 147, 17, 56ο. αχᾶι ἀνὴρ τοῦ, 1ς9. ουτῶς 

ὁ φιλος 2Ζόι. ὅτως καὶ ὃ  αἰνηρ (ευπι καὶ ἴηῖογ ὉΠΟΟΒ8) ΑἸἰεχ. 
μαρτυρῶν) α ὁ 46ὅτι, 

ὁ κατα- 

τὰ φίλε αὐτῷ κατὰ τὰ φίλε ἑαυτὰ ΑἸοχ. 

“Ὥσπερ ὄρνεῦ 

ΧΙΧ. Ῥεοῆ τοῖν οοπηπιᾶ τού, Φό6:. Ὁ δὸς κακὰ] οδ«ς καχε 
(16:1. πηᾶτρ.) Οοπιρὶ. ΑἸεχ. υκεπε ριιγίάμε Μασ. κακῇ] -Ἔ τοεριαιρων 

ἐματιον ἐν ἡμερα ψυχες (43. (Ὁ 6) 149, 2 3, 26ο., - ἀτως ὁ περιελων 
ἱμάτιον ἐν ἡμέρα Ψψυχες 147, 1ζ9, 254. (ΑἸεχ. {δ᾽ Χ ἴπ οἰιᾶγ. πηΐη.) 

ΧΧ, ἕλκει ἀσύμφορον] εν ἄγκει ἀσυμφορον καὶ καπνος ομμασιν 
1090. Ἔ καὶ καπνος ομμασιν 147,19, 254. ΑΙά. ἅὅτως προσπεσὸν] 
στως τροσπεσων 70. δτως τὸ προσπεσὸν 1Ιο6. ἐν σώματι] εν σω- 
μᾶσι το9. κεν 254, 297. ΑἸεχ. 
248, 2ς2, 2ζ3, 2ζ4) 26ο, 26:τ. ΑΪεχ. 

οἰνδρὸς βλαπἼει} τῦ. 147. 
διαν ανδρος 23. 

ξύλῳ] ἐν ξυλω τόό, 261. 
ἀνδρὸς βλάκ]ε, καρδίαν] βλαπῆη χκαρ- 

βλαπῆει ανδρος καρδιαν ὅτ. βλαπῆε!)] ἐχεγκεῖαι 
Ηἰετοῦ. 

ΧΧΙ. Ἐὰν πεινᾷ] ἐὼν ἄν τεινᾷ ὙΠεοάοτεῖ, 1]. 1.34, ψώμιξι 
αὐτὸν] τρέφε αντον 1Π], 68, τού, τοῦ, 147, 1.7.1 59, τότ, 448, 2ς2, 
2.3) 26 ̓  3. (οπιρί. ΑἸά:, τρέφε αὑτὸν ἀρτω 23... ἐὰν 49] ἐᾶν δὲ 
1 ξ0. ἰὰν διψᾷ, τότιζι δ): λα ἴοργ 149), 26ο. κα αὐτὸν 297. 
γα. καὶ Οτρεη. ἱ. 830. 

ΧΧΙ. ἄνθρακας] ανϑρακα 282. 
σωρευσὴ τοό. σωρευσει 261. 

ιό:, 248, 2ζ29, 2ς3. (ΟΠΡΪ. 

ΠῚ. 

τυρὸς} α ΑΙεχ. σωρεύσεις 

ἐπὶ τὴν κεφαλὴν} ἔτι τῆς χεφαλης 68, 

ἄντακοδώσει σοι} ανταποδιδοσι σοι 
ἀνταποδώσει. σοι ἐγοϑαὶ ἐςαι ἐπὶ πασων ὁδὼν σευ 130. 46ο. 

4] α 232. -. ᾿ 
ΧΧΙΠ. ἐρεϑίζε] σαριξυνο αναπῆει (τναῖς. «Ὁ 3. πηι.) τού. 
ΧΧΙΨΝ. μετὰ γυναικὸς λοιδόρε] μετὰ γυναικὸς ἄφρονος 8 Οοάϊεεθ. 

ϑεγρὶ!. ἐν οἰκί κόινῃ]} καὶ ἕν οιχὼ κοινώ 23. 
ΧΧΥ. “ὭὯσπερ---ροσηνὲς} ὕ ἀφια Μη ἰρίἀ4 βεϊενε διε Ῥααϊΐη, 

ψυχρὸν] ψυχρεν τού, Ζ6τ. , 109. υγρον 147, 159ς. ψυχῇ] ψνχης 
23. ψυχὴ διψώσῃ] ϑιψωσι 297. τοροσηνὶς} α 43. Βαῆϊ. Μ,. {]. 
182. ἐκ γῆς μακρόϑεν] ἐ ἐκ τῆς μακρόϑεν ΒΔΗ͂]. Μ,. 1. οἷε. 

ΧΧΥῚ. πηγὴν] ὁπὴν τηγῆς Οπιηε5 Οὐάϊΐοε5 ϑεγρῖϊ. 
δον}. ττ. 23, τού. υδατος διεξοδὸν 5ς 4. 
26:ι. ἅτως ἄκοσμον) -ἰ ἐξιὶν 23. 
δες 23. . “2 

ΧΧΥΊΙ. τοολὺ] τολυν γο. καὶ καλὸν] οὐκ ἀγαϑον 23. 
ΧΧΥΤΙ. τὰ τεΐχη] -Ἔ αὐτῆς 261. τὰ τείχη--ἀὠτείχιςος πεκ- 

γί: δια εἰ πορ. εἰγαρπάία ( Αἱῆλδῃ. τὰ τείχη χαταξεξλημένη] 

καταξεδλημενὴ τὰ τείχη 2.3. μετὰ βελῆς] μεταξζολης τοό. τι 
μάν α τι τοῦ, 26:. 

ὕδατος ἵξο- 
λυμαίνοιτο] λυμαίνεται 

1 Ὥσπερ δρόσος] ὠσπερ δὲ δροσος χρό. 
και ἀχαιρὸν 297. 

11. πέταται) πέτονται τοῦ. (οηῆίι. Αροῖς. 10. 1,1. ᾿δρ. 1 ζς. 
πίτανται 100, 1.179. 140, 10, 2.4, 260, 261, 29ς. ΑἸά, ΑΙεχ. σέ 

τάται καὶ ςρουϑ0}} καὶ σρωϑοι πέτανται 29). οὐκ ἱπελεύσεται 

ἐν ϑέρει}] - σπανιον 

᾿Ὥσχπερ 

ἐνώπιον ἀσεδες} ἔναντι ασε- » 

“Ὥσπερ. πόλις τὰ τείχη χαταξε- 

-᾿ ἠέ 

Ε᾿ » 

ἐν ἱματίῳ] α ἔν 21) τοό, :409, Ιόι:, τς ' 

ἢ 

,“-.-- 



“΄' 

᾿Ὥστερ ϑύρα ςρέφεται ἐπὶ τ ςρόφιγίος, οὕτως ὀχνηρὸς ἐπὶ τῆς χλίνης αὐτϑ. 

τὴν χεῖρα ἐν τῷ χύλπῳ αὐτϑ, ἃ δυνήσεται ἐ ἐπενεγκεῖν ἐπὶ ςόμα. Σοφώτερος ἑαυτῷ ὀχνηρὸς φαίνε- 

147. 1ξ0.. εὐνη 261. 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. 
Ζ΄ ος π ". Φ ΣΝ ΝΙΝ » 52 “ ) ΄ 

πέταται καὶ ςρεϑοῖ, ὅτως ἀρὰ ματαία ἐκ ἐπελεύσεται δδενί. ἐστε μάριξ ἵ ἵππῳ καὶ κέντρον ὁ 3. 

ὄνῳ, ὅτως ῥάδδος ἔδει παρανόμῳ. Μὴ ἀποχρίνου, ἄφρονι πρὸς, τὴν ἐχείγου ἀφροσύνην,. ἵνα μὴ 4. 

ὁμοῖος γένη αὐτῷ. 

φὸς παρ᾽ ἑαυτῷ. 

- ᾿Αλλὰ ἄποχρίνου ἄφρονι χατὰ τὴν ̓ αρεθσυνην αὐτῷ, ἵνα μὴ φαίνηται σο- δ, 

Ἔχ τῶν ὁδὼν ἑαυτξ ὄνειδος ποιεῖται ὁ ἀποςείλας δι’ ἀγγέλου ἄφρονος λόγον. 6. 

᾿Αφελϑ πορείαν σχελῶνν χαὶ παρανομίαν. ἐχ σύματος ἀφρόνων. 

δό ὄνη, ὅμοιός ἐςι᾿ τῷ διδόντι ἄφρονι δόξαν. 

Ὅς ̓ἀποδεσμεύει λίϑον ἐν σφεν- 5.8, 
ἤΑχανϑαὶ. φύονται ἐν᾿ χειρὶ μεϑύσου, δελεία δὲ ἐν 9 

χειρὶ τῶν ἀφρόνων, Πολλὰ χειμάζεται, πᾶσα σὰρξ ἀφρόνων,  συντρίξεται γὰρ ἡ ἔχςασις αὐτῶν. [ο. 

᾿Οὐπεῦ χύων ὅταν ἐπέλθῃ ε ἐπὶ τὸγ ἑαυτϑ ἔμετον χαὶ. μισητὸς γένηται, ὅτως ἄφρων τῇ ἑαυτ χᾷν» 11. 

χίᾳ ἀνατρέψας, ἐπὶ τὴν. ἑαυτϑ ἀμαρτίαν' ἔς ιν αἰσχύνη ἐξάγεσα ἁμαρτίαν, χαί ἐς ιν αἰσχύνη 

δόξα. χαὶ χάρις. Εἶδον ἄνδρα δοξαγτα παρ αὐτῷ σοφὸν εἶναι, ἐλπίδα Μέντοι ἔσχε μᾶλλον ἄφρων 

αὐτᾶ. Λέγει ὀκνηρὸς ἀποςελλόμενος εἰς ὁδὸν. 'Λέων ἐν ταῖς ὁδοῖς, ἐν δὲ ταῖς χλατείαις φονευταί, 13. 

ται, τῷ ἐν πλησμονῇ ἀποχομίζοντος ἄγ[ελίαν. 

ἀλλοτρίας χρίσεως. 

᾿Κρύψας ὀχνηῤὸρ ἃ 

“Ὥσπερ ὃ κρατῶν κέρκου χυνῦς, οὕτως ὁ προεξὼς 17. 

“Ωσπερ οἱ ἰώμενοι προξάλλεσι λύγες εἰς ἀγϑρώπες, ὃ ὁ δὲ ἀπαγτήσας τῷ λόγῳ τι8. β 

πρῶτος ὑποσχελισϑήσεται' Οὕτως «πάντες οἱ ἐνεδρεύοντες τς ἑαυτῶν Φίλους, ὅταν δὲ ὁροϑῶσι, 10. 

λέγουσιν, ὍὍτι πιαίζων ἐπραξα. 

χάζει μάχη. 

λ 

ἐδεν.] α τού. α οὐκ εἐπελευσεται 46ι. 

Αροῖ. 1. εἷς. 
ΠῚ. Ὥσπερ! μᾶςιξ ἵππῳ] ἘΣΣΙ͂ΣΩΙ ἐφμο Αταδγ. 

ρεγαί Απιδτ. ὅτως ῥάξδος] ουἱγρα ἀκίετι ἈΤΩΌΓ. 
παρανόμῳ) κα τού, 26:. 

ὄνῳ] Ζβημο ἐ»ι- 

ἔϑνες] ῥγδοτηϊτ. ἐν 

παρανόμων ΑἸεχι 

ἐιργμάεη. ΑΥΑΌΓ. 

ΙΝ. πρὸς τὴν]. κατὰ τὴν τού, 16], 248, , 253, 5354, “δι. (207. υἱ 

νἱάεϊυτ) Οοπιρὶ. Αἰά. ΑΙεχ. πρὸς τὴν ἐκείνου ἀφροσύνην] κατα τῆν 

αφροσυνὴν αὐτϑ͵ 23» 140, 260. Ὁϊάνπι. ἀς Τ πη. Ρ. 449. Ογη!}. ΑἸἴεχ. 
ν. 424. κατὰ τὴν αὐτῇ αφροσυνὴν 206. ὅμοιος γένη] ἴΓ. 1Ὸ9, 147» 

157, 1ς9ς. γένῃ αὐτῷ] ῖτ. 2906. 
Υ. ἀποκρίνου] ἀποκρίϑητι (Ιεπι. ΑΙεοχ. Ρ. 6τό6. ἄφρονι τς 

τὴν ἀφροσ. αὐτῷ] τῷ μωρῷ ἐκ τῆς μωρίας αὐτὰ ΟἸεπι. ΑἸεχ. ἰος. οἰξ, 

ΠΣ ῊΝ κατ τὴν] προς τὴν 23, τού, 140, τότ, 248, 253) 26ο, 261. (ΠΡ. 
--- 

"πο Αἴδχ. 

᾿ ἐπανέλϑῃ ΟἸγίοί. ᾿ 32. 

Αἰά. ΑΙεχ. κατὰ τῆς 2:2. ἀφροσύνην αὐτῇ] ἐχείνου ἀφροσυνὴν 68. 
1ιόι, 248. (οπιρὶ. ἀφροσυνης αὐτα 252. φαίνηται σοφὸς] ἴΓ. 149, 
,“θο. σοφὸς φρονιμος 23, τού, 26:1. 

ΝΙ. Ηος οοπιηᾶ ροηίϊιν ροῖξ οςοπι. 7. ἰῃ Οοάϊοε τοο. ὁδῶν ἑαυ- 

12} ἴτ. 23,) 68, 149, 161, 248, 254.» 26ο, 29ς, 2906. (πρὶ. Αἰεχ. 
ἐαντα ποδὼν τού, 2525) 2ς3, 261. ὁδων ἄντα τος, 147). 15). ὥσοι- 

εἴται] τεριποιείται 23. 254, 206. τίεται ΑἸεχ, δι’ ἀγγίλε ἄφρο- 

δος λόγον λογον δι᾽ αγΐελα αφρονος 23, 2ς3. 

ΨΙ]. πορείαν] πορνειαν 14). σκελῶν] -Ὁ χωλῶν ἴῃ ομαγδέξ. π’ὶ- 
καὶ τιαρανομίαν] καὶ τσαροιμιας 68, 248. Οοιηρὶ. καὶ 

παρανομιας 161, 22) 254. καὶ παροιμίαν 253. ΑΙεχ. ἀφρόνων) 

αφρονος 297. 
ΨΠΠ. Ὃς ἀποδεσμεύει] ὃ ὃς ἂν δεσμεύει 23. 

ὁ αποδεσμὼν 140, 160. ὅμοιός ἐς: «τως 149, 260. 

τω διδαντι τοό. ὁ διδας τ40, 26ο. 

ΙΧ. μεϑύσε] ργαπεῖτι. τὰ τού, τος, 1.4.7, 140.)1 579 150, 161, 248, 
3ζ5, 253) 254. 260, 261, 2ος, 296, 297. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Οἥρεη. 

ἰν. 1ς7. δαλεία δὲ] δαλειαι δὲ 2ς3. ἀφρόνων] ἐπιργμάεπει. Ἀπιδτ. 
Χ. Πολλὲ--- ἀφρόνων] ,, οἰπὶ ἱπίειτηεά. ᾿οό. τοᾶφα σὰρξ] 

λπασα 461. συντρίθεται γὰρ] συντριδεται δὲ 140, 253) 26ο. ἔκχ- 

ςασις]) ἔκτασις 23. ᾿ 

ΧΙ. ὅταν ἐπέλϑη] οτὰν ἐλϑὴ το, 297. τ᾿ ἂν ἐπελϑη 26ο. 
φμὶ κοπυεγιπγ Ἰλιοὶξ, (ΑἹ. 

τε ἔμετον} εἰς τὸν ἴδιον ἔμετον Τ᾿ βεοάοτεῖ. 11. ττος. 

ἐμετον αὐτὰ 157, 207. ΑΙεχ. ἴτ. 2ς3. ὅτως ἄφρων] ὃ ὅτως ἄνϑρωπος 

ΒαΠ]. Μ. ἢ “416. τῇ ἑαυτε κακίᾳ} ρτγβτηῖτ, ἐν ἴῃ ομαγδέϊ. πηΐπογε 

ΑἸεχ. ᾿ τῇ ἰδια κακίᾳ ΒΑ4Π]. Μ. 1. εἶ. ὠναςρέψας] εἐπιγρεψας τ40, 

6. ππαγρ. 260ο. ἕἔςιν αἰσχύνη τὅ. ὅτε. δὰ ἤη. ““οπ).} α ΟΟμπρὶ. 

ἔςιν αἰσχύνη ἐπάγεσα ἁμαρτίαν} , 2ς3. 

ΧΙ]. Εἶδον] ἴδον ΑΙεχ, ἄνδρα ϑεξανζα ἄνδρα δοκᾶντα ΟΠ γίοῖ. 

ὃς δεσμευει τού. ὡς 
τῷ διϑόντι] 

[7 

οτᾶν 
ΠΣ Δ. ε 

ἔπι τὸν εαὖ- 

Ἔν πολλοῖς ξύλοις ϑάλλει τῦρ, ὅπε δὲ ἐχ ἔςι δίϑυμος, ἡσυ- 

᾿Ἐσχάρα ἄνϑραξι χαὶ ξύλα πυρὶ, ἀνὴρ δὲ λοίδορος εἰς ταραχὴν μάχης. 

χερχώπων μαλακοὶ, ὅτοι δὲ τύπ]εσιν εἰς ταμιεῖα σπλάγχνων. 

ἔδεν! } ἔπ δδενί Οοηπῆϊ., 

ἑαυτῷ ἔμετον) ΄ 

Λόγοι 21. 22. 
᾿Αργύριον διδόμενον μετὰ δόλου, 233. 

ἢ, χ 17. οἱ αἱ. παρ᾽ αὐτῷ] παρ᾿ ἐαντω 23, τού, 169, 147» 149, 189, 

Ι61, 22,23, 254, 261. Οὐοτιρὶ. ΑΙά. ΔΙΕΣ: ΟἸγίοἵϊ. 1. οἱ. σοφὸν 
εἶναι] παράνομον εἰναι 26ο. φρόνιμον εἶναι Οἰυγίοῇ. χὶ,. 352. (ἢ χ. 
674.) ἐλπίδα το. δὰ ἔῃ. οομη. ] ἐλπίδα δὲ ἔ ἔχει μᾶλλον ὁ ἄφρων αὐ- 
τὰ. ΟἸγίοίς, 11. 117. εἴ α΄. ἔσχε μᾶλλον ἄφρων αὐτῷ ἢ μαλλον 
ἐσχεὲν ὃ αφρων αὐτῇ 23. ἔχει βαλλον αὐτῇ ὁ ἀφρὼν 26ο. ἔσχεν 
ἄφρων μᾶλλον αὐτῷ ΑΙεχ. μᾶλλον ἄφρων) μαλλον ὁ αφῥων τού, 
253, Δρό. αμαλλον 157. ἄφρων αὐτῷ] αὖτε ὁ αφρων 140. 

ΧΙ]Π. Μετ ἱπίερεῦ ἀεεῖῖ, 297. λΛέγει--εἰς ὁδὸν] Οεεαβοπες ας 
εἰρὶ! ρίρεν, εἰ ἀϊε! : Οτφει. 1,. 488. 

ΧΙΝ. ἐπὶ τῷ ςρόφιγίος} ἐπι τα κροφεως 23. ἐπι τω κροφιγί! 252, 
453. ΑἸεχ. ἐν τὼ φροφιγῖίι 24. ἐπὶ τῆς κλίνης] ἔπι τῆς κοιτῆς 

φόι. : 

ΧΝ. Κρυψας---κόλπῳ αὐτ} α οὐπὶ ἰηϊεγπγοά, 2ό:. 
ἜἝ αὖτε 2ος. (Αἰεχ. ἴῃ οβαγ. πλποσε) ἐν τῷ κόλπῳ] ἔπι τω κολπὼω 
2οό. . οὐ δυνήσεται) οὐ δυναται τοό, τορ, 147» 157, 1ς0. 448, 22, 
2535 254, 29ς, 297. Οοπρ!. ΑἸά, ΑΙεχ. τόνεῖ Αγαι. Ἑά. καὶ δυνή- 
σεται ἐπενεγκεῖν ἐπὶ ςόμα] εδὲ τω ςοματι καὶ μη προσενεγκη αὐτὴν 140, 
ούόο. ἐπὶ κόμα] ἐπι το ξομα 23. εἰς τὸ ςομα 68, τού, το9, 147, 
1ς7, 1ζ99161,248,2ς2,2ς4.726]1, 294, 296, 297. Οομρί. Α]ά. ΑΙεχ. 

ἐπι ξομᾶτι 2ς3. 
ΧΥῚ. ἑαυτῷ ὀκνηρὸς) οχνῆρος εαυτω αἷς ιοό, 140, 1ότ, 248, 2ς2, 

2: ἢ 2549 260, 206. (οῃηρὶ. ΑΪεχ. ὠποχομίζοντος) αποδοκιριαζον- 

τος 2ζ4. 
ΧΥΙΙ. κέρκε] χερχον τοῦ. 

τροεγωτες 8 54. 
ΧΥΠΙ. Ὥσπερ οἱ --ἀνϑρώπους] ὠσπερ οἱ ττιρωμενοι ((ο) λογες εἰς 

ανϑρωπες τροδαλλεσιν 23. “ὥσπερ οἱ ἰώμενοι] ὠσπερ οἱ πειρωμεένοι, 
100, 147, 157, 169. ΑΙά, ΑΙεχ.. 9 Οὐάϊοε5 ϑεγρὶὶ. (Ασπι. Ἐὰ. πιδγρ.) 

ε ᾿Ν 9 ͵ 3 ͵ : ὡσπερ οἱ δεομενοι 149, 2Ζ6ο. ᾿ εἰς ἀνηρώπες) ἀνθρώπων οἴηποβ Οοαϊ- 
οἐ5 ϑεγρὶὶ. ὑποσκχελισϑήσεται]) υποσχελιζεται 23, 297. 

ΧΙΧ. ταντες---φίλους] φεὶ ἱπβάϊαίμγ ἀνεὶς (εὶς Ἡϊοτοη. 

ϑώσι} οφϑωσιν 23. 
248, 26ο, 26:. (οπρρὶ. 

λέγεσιν) λεγωσιν᾽ 147. 
ΧΧ. ὅπε δὲ οὐκ ἔςι ἡϑιμ νης δὺ δὲ ἐςιν ϑυμος 23. ἔρι δίϑυμος 

ἐξὶν οζυϑυμος τοῦ, 147» 157» 159, 252, 2.4, 26ο, 207. ΑἸά. ΑἸὲχ. 
ἡσυχάζει) εχ, ησυχασϑησεται 23. 

ΧΧΙ. ἄνθραξι] ανϑραξ 22. 
μάχης] «ἀ τωπιμέμεπι τίχα.. Ἡϊετοι. 

ΧΧΙ]. Λόγοι] λογὼν 461. κερχώπων] κερχωπος (ἔστ. τηεπά. 

χεχρωπος) 5532. εἰς ταμιεῖα] εἰς ταμεια (147. υἱ ἔδρ6) 140, 17» 
1ς9, 29ς. σπλάγχνων) κοιλιας 23) τού, 149, (τ6τ. πηᾶγρ.)} Δό, 
42όι. νεπιγὶς Οαἤιδη. 

τὴν χεῖρα] 

Ἁ ε Ἁ « 

κυνὸς] κοινὸς 232. ὁ τροεςως] οἱ 

» 

κα 

ὁρα- Π 
φωραϑωσι, 68, 149, (ιότ. πιᾶγρ. υἱ ἴῃ Ἑά.) 

φοραϑωσι (0) τού, 2 ς4. εἰφοραϑῶσιν ΑΙεχ. 

ἀνὴρ δὲ] α δὲο6. εἰς ταραχὴν 



ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ͂. 
ΚΕΦ. ΧΧΥ͂Ὶ. 

34. ὥσπερ ὅ ὀφρᾶχον ἡγητέον" χείλη λεῖα καρδίαν καλύπ]ει λυπηράν. Χείλεσι πσάντα ἐπινεύει ἀπο-- 
χλαιόμενος ἐχϑρὸς, ἕν δὲ τῇ καρδίᾳ τεχταίνεται δόλους. Ἐάν σον δέηται ὁ ἐχϑρὸς μεγάλῃ τῇ 
φωνῆ, μὴ πεισϑῆς, ἑπ]ὰ γάρ εἶσι πονηρίαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶ. Ὃ χρύπ]ων ἔχϑραν συνίξησι δόλον, 

25. 

ἐκχαλύκϊει δὲ τὰς ἑαυτὰ ἁμαρτίας εὔγνωςος ἐν συνεδρίοις. Ὁ ὀρύσσων βόϑρον τῷ πλησίον, ἐμ- 
28. πεσεῖται εἰς αὐτόν" ὁ δὲ χυλίων λίϑον, ἐφ᾽ ἑαυτὸν χυλίει. Τλῶσσα ψευδὴς μισεῖ ἀλήϑειαν, 

..4. δὲ ἄφρονος βαρυτέρα ἀμφοτέρω». 

Κρείσσες ἔλεγχοι ἀποχεχαλυμμένοι χρυπτομένης φιλίας. 5. 6. 

ρ 

᾿ Σ49, 260. 

ςόμα δὲ ἄςεγον “τοιεῖ ἀχαταςασίας. 
ΡῪ . 

,. ΜῊ κανχῶ τὰ εἰς αὔριον, οὐ γὰρ γινώσκεις τί τέξεται ἡ ἐπτιῶσα. ᾿Εγχωμιαζέτω σε ὁ πέλας 

καὶ μὴ τὸ σὸν ςόμα, ἀλλότριος χαὶ μὴ τὰ σὰ χείλη. Βαρὺ λίϑος χαὶ δυσξάςαχτον ἄμμος, ὀργὴ 

ἐχόσια φιλήματα ἐχϑρδ. 
Ἁ, τ ἐδ Ζ΄ 

αίχρα γλυχεὰ Φαίνεται. 

. λόγερ., Πανδργορ, χαχῶν ἐπερχομένων ἀπεχρύξη, ἄφρονες. δὲ ἐπελθόντες ζημίαν τίσεσιν. 

Δ τὸ ἱμάτιον αὖτ, μὰ. γὰρ ΨΝ ὁςις τὰ ΝΣ λυμαίνεται. 

ΧΧΙΠ. ἡγητέον] 23... Τερμιαδίημν Ηΐετσα. ἼΞΙΕ ἈΩ] χὰ 
δολια τοῦ, 147, 159. Αγῃ). ἙἘά. καρδίαν χαλύπήει] ττ. 2 ς4. 297. 

ΧΧΙΨΝ. Χείλεσι] “Ὁ δὲ τοό. Χείλεσι---ἐχϑρὸς} 1. ἰαῤὲὲε Λεὶς 
δὶαπάκ: οὐάμιεαι! ἐπέπέσμε ΔΌΣ. ἴπ [οὉ ἱπίεγ Οτίρεη. Ορρ. ἴοι. ἱΪ. Ρ. 
8.32. ἐπικεύει] ἀπονέυϑε 1ο0, 147» 17» τς. ΑΙά. ΑΙεχ., ἐπινοησεται 

ἀποχλαιόμενος] ῥγρετηϊῖ, ὁ ΑἸεχ. ἐχϑρὸς] πονηρος 1ορ. 
λογουΐῦ ΤΙ πεκταίνεται δόλους] αὐτὰ τεκτενετε "Ὁ δόλον 43. τεχτᾶινε δολους 

να. ἢ 

7 "» 

ΠΡ ω 

΄ ͵ 

0 οχ ᾽ὕ 266). ὅόλον 4 ᾿ 7’. 

ΧΧΥ. Ἐαν σου δέηται] - ἱκετεύων 23. δ χϑρὸεῖ Ἔ ικεέτενων 

149, 26ο. »-. μὴ πεισϑῃ.} ἢ αυτω, τοό, (τότ. πιᾶγρ. μὴ πιςευσης) 

448, 2ς3, 253, 254, 46:1, 296, 207. ΟΠ. ΑΙεχ. Βδῆὶ. Μ. ἰος. οἱξ, 

φυθειῖες. ορὰ 149, 26ο. πε εοη εηψετὶς εἰ (Δῆλα. πονηρίαι} πονηροι 
τού, ἐν τῇ ψυχῃ] ἐν τὴ χαρδια τοῦ, (τότ. τηᾶγρ. τὶ ἰὰ Ἐά.) 248, 
ότι, οοό, 4297. (ομῃρὶ. Αἰεχ. Ογπ!}. ΑἸεχ. νοἱ. 1. ραγῖ. 1ϊ. Ρ.. 432. εἴ 
η (αἐ, Νς. τοι. ἱ. Ῥ. 1617. 

ΧΧΝΥῚ. συνίςησι) φανερὸν ποιεῖ “ ΟΟαΐςε5 δεῦρ. δόλον] δολες 

149, 26ο. ἐκκαλύπει δὲ] καλυπῆει δὲ τος, 147,1: 7,1 0, 297. ἔκλει- 
φε δὲ2όι. ἐν συνεδρίοις} εν συνεδριω 68, τού, το0, 147, 149, 1 57,19» 
ότι, 248, 22, 353, 354) 46ο, 26:1, 20ζ. 20, 297. (οπιρὶ, ΑἸ. ΑἸεχ. 

ΧΧΝῚΙ. τῷ πλησίον) λα 23.. “Ἔ αὐτῷ Οοηβῖς, Αροίς. ΠἰὉ. 111. ο. 
σς. Ομιγίοῖ. ν. 73. Ῥγοχίπιο ,Μμό Ογρι. ἐμπεσεῖται) ἐμπεσεῖ Α]ά. 
ἐξ ἐποίει Ογρυ. ὁ δὲ κυλίων] α δὲ 68, τότ. λίϑον]  εἐπανοδὼ 
1ος. ἐφ᾽ ἑαυτὸν] ἐφ᾽ εαυτὼ 297. κυλίει} κυλισει 297. κυλίειται 
ΑΙά. 

ΧΧΥΤΙῚ. Ἡυΐϊς Τοπηπιδῖὶ ὑγαοοάυμς νεγίυβ Ρυΐπηι5 εἰ “δου 

οαρ᾿ἣς ἐξαᾳυεηεῖ8 ἱπ Οοάϊςε 43. ςόμα δὲ δις. δὰ βπ. ςοη).] καὶ ςόμα 
ἄδικον ποιεῖ ςάσεις α Οοἕΐος8 δεγρὶ. ποιεῖ] φιλει. 252. ὥκατα- 

ςασίας) ἀκαταςασιαν 68. τ61, 248. (ομρ]. ΑἸεχ. . 

Ι. Μὴ καυχὼ δες. δά Άη. οοη. (:4.} α τού, 26:. ε γὰρ γιγώ- 

σκχεις} ὁ γαρ οἰδας 43, 109, 147, 149, 157, τζ9, (4, 26ο, 2ος, 297. 
ΑΙά. Οομίξι. Δροῖ. 110. νἱ. ς. τς. Οὔ. 111. 700. ἷν. 437. ΒΑΠ]. Μ.}]. 40. 

11. ὁ πέλας] το πελας 111. καὶ μὴ τὸ σὸν ςόμα] και μη τα σα 
Χειλη τς. Οτερ. Νγῆ, (. 2318. ἀλλότριος δζο. δὰ ἔπ. οοπ,.] α 297. 
τὸ σὰ χείλη] Τὸ σὸν ςομα 1ς0. 

ΙΝ. ἀλλ᾽ ἐδὶν ὅτο. δὰ ἔπ. οοπ.} δὲ ποῖ ἐνμιραίίφκς οῇ, Ἡϊδτοι. 
ενὐφίζαται ] ἐνισχύεξε οπιῃεβ Οοάΐοεβ ϑεσρὶ. ζῆλος] ζῆλον 43. ζηλω 

ιοό. ἔξυλ. (ἄς, οὐπὶ λ ἔυρτα [1π.} 2όι. 
Νν. ὠὠποκεκαλυμμένοι) αποκαλυπίομενοι 23, 68, 1ο9, 147, 149, 

τς, τζο, (τότ. τηδῦρ. υἴ ἰη Ε4.) 248, 2ς2, 2ς3,) 254, 26ο, 261:, 296. 
᾿ς ΟΟμΡΪ. ΑΔ. ΑΙεχ. α αποκαϑιξωμενοι τοό. μετὰ παῤῥησίας Β4ΗΙ. 

Μ. 1. 3093. κρυπήομένης] κεχρυμμενης 23. 
ΥΙ. ᾿Αξιοπιρότερα] Ἔ δὲ τοό, 2.4: ᾿Αξιοπις. ἐρὶ] ἀξιοκπις. 

γὰρ Ομιγίοβ. ἱν. 662. ν. 440. (ΟΥ. εἱ. 28:1. εἴ 41.) χηδίονα Ατηῦτ, 
νος. Π]. 

͵ 

᾿Αγελεήμων ϑυμὸς χαὶ ὀξεῖα ὀργὴ, ἀλλ᾽ ἐδὲν ὑφίςαται ξήλορ. 
᾿Αξιοχιςότερά ἐς! τραύματα φίλε, ἣ 

Ψυχὴ ἐν πλησμονῇ ὅσα χηρίοις ἐμπαίζει, ψυχῇ δὲ ἐνδεεῖ χαὶ τὰ 
“Ὥσπερ ὅταν ὄρνεον χαταπετασϑῇ ἐκ τῆς ἰδίας νοσσιᾶς, ὅτως ἄνϑρω- 

πος δελᾶται ὅταν ἀποξεγωθϑὴ ἐχ τῶν ἰδίων τόπων. Μύροις χαὶ οἴνοις χαὶ ϑυμιάμασι τέρξεται ᾿ 

καρδία, καταῤῥήγνυται, δὲ ὑπὸ συμπ]ωμάτων ψυχή. Φίλον σὸν. ἢ φίλον πατρῷον μὴ ἐγχαταλί- 
πῃ, εἰς δὲ τὸν οἶχον τ ̓ἄθελθι. σα μὴ εἰσέλϑης ἄἀτυχῶν' χρείσσων φίλος ἐγγὺς, ἢ ἀδελφὸς μα- 

χρᾶν οἰκῶν. Σοφὸς γίνου υἱέ, ἵγα σε εὐφραίνηται, ἡ χαρδία, χαὶ ἀπύςρεψον ἀπὸ σδ ἐπονειδἧς οὐξ 
᾽Αφε- 
“ἢ 

Ὃς ἂν εὐλογῇ φίλον 

τ ἜΣ 
ἐ5:} λα 23, υε5 149, ιόι, 248, 2ζ2) 253) 254) 260, 4906. Οομηρΐ. 

Αἰεχ. ς εἰσι τορ. ΑἸ4ά. φίλ] φιλων 2.4. Ομιγίοῖ. 111,.38:. (ΟΕ, ἶχ. 
41.) " ἢ ἢ ἑκώσια] ἢ ἢ ἱκέσια Αἴοχ. 

ΨΙΙ. ἐν τυλησμονῇ ὅσα] ἐμπεπλησμενὴ 147, 1.9. ΟἸυγίο, ἢ. 31. 
ἼΑδηλος ἴῃ Οδι. Νῖς. ἴοι. ἷ. Ρ. τό6332. ψυχῇ δὲ] α δὲ τοό. ἐνδεεῖ] 
ἐν ἐνδεια (23. (τ. ενδια) χοῦ, 147. 1ς 7, τςο, 29ς. ΑΙά. ενδεῆς τοῦ. 
ἐνδεὴ 261. γλυκέα] γλυκειὰ τς. ΑΙεχ. γλνκαια “ὅ:. γλυκερὰ 
Ομ ιγίο 1. εἷξ, (ΟΕ ἰϊ, 776. ) φαΐνεται] φαίνονται 453. 

ΥΠ]. Ὥσπερ ὅταν ὄρν. χαταπ.] ὡς ὄρνεον ὅταν καταπετασϑὴ 

ι τ 

᾿ “Ὀμγίο. ἱ, φοό. ὥσπερ ὄρνεον ὃ καταπετᾶται 12 (οάϊοεξ ϑετεῖϊ. 
ὅταν ὄρνεον] ἸΓ. 23, 68, 149, 16:1, 248, 26ο. Οοπιρὶ. ΑἸεχ., α ὁτὰν 
ιοό, Δό:. καταπετασθῃ)] ἐχπιτασϑὴ 23, 140, 2.4) 296. εχπε- 

τασϑὲν τού, 261. ἐκ τῆς ἰδίας νοσσιᾶς] τῆς νοσσιας αὐτὰ 23, 261. 
Ομιγίοίε. 1. οἷ. ἐκ τῆς νοσσιᾶς αὐτῇ τοό. - αὐτὰ 109, 147,1 ξ79 

1:9. ΑἸά. απο τῆς ἰδίας καλιας 2975. δελξται]) α 149, 26ο., 
τῶν ἰδίων τόπων} απο τῶν ἰδίων τοπὼν 147. ΟἸ γίοίξ, 1. οἶδ, 
οἰκου ἄντα 140, 260, 

ΙΧ. Μύροις} μυρίοις 261. 
κατατέρπεται 147. 

. ἐκ 
εχ τοῦ 

καὶ ϑυμιάμασι) κα 14). τέρπεται] 

Ψυχή] ψυχης 2 ς4. 
Χ. Φιίλον σὸν] φιλος ων 2οδ. 

ἃς2, 26ὅτι. Αἰεχ. α ἢ 2οό. μὴ ἐγκαταλίπῃς] μη ἐγκαταλειπης 

τόι. Οοπιρί. Αἰεχ. μη καταλιπὴς τς9. εἰς δὲ τὸν --ἀτυχῶὼν] εν 

ἡμέρᾳ κακώσεώς σου 252. τηᾶγρ. (δγτη. ἰοδῖο οἷ {εὰ τπυυσίλα. ΟΣ, 
Ἡεχαρία ἴῃ 1.) μὴ εἰσέλϑης} μὴ εἰσελϑαι 26:. ἀτυχῶν] ακαι- 
ρως 23. κρείσσων] κρεισσον 157) 282, 461. φίλος ἐγγὺς] φιλων 
εγγυς Δι. 

261. ἴ{. 297. 

ΧΙ. Σοφὸς γίνε} σοῷος γενε τού, τς9, 26ι. σου εὐφραίνηται 
(τ. 111, τοῦ, 147, 157, (1 0. ἔογ. εὐφραινεται) 2ς3, 254, 2ος. ΑΙά, 
ευφραινηται μου 23, 68, τοό, 140, τότ, 248, 252», 500, 4ό:, 206. 

Οομηρὶ. ΑἸεχ. α καὶ ὠπόξρεψον) ἀπογρείον δὲ 297. καὶ  ἀπόρρεψον 
το. δὰ δη. ΜΝ συενῖε “εάξεον!ς (εγροπόπι. ΑτΩΌΓ. ἀπὸ σϑ ἔπονει- 

δίςες λόγες] ἐπονιδιςες λογες απὸ σον 23. 

ΧΙ]. Πανξργος---ἀπεχρύξη) “βειπ: υἱάξην νιαΐμηι ρωπίγὶ οελεινηδαγ ' 

ἐγ ϊσίκτ : Αὐδε, ἸΑΌτ ἀς ϑίηγυ!, ΟἸεῖῖς. κακῶν ἐπερχομένων] ἴτ. 
ῖος. ὠπεχρυδη]εχρυξη τοό. κατεχρυδη 1ο0, 147,1 57, 10. (τό. 
τηδγρ. τι νἱἀεῖυτ.) κρυδη 261. ἐπελϑόντες} ελϑοντες 11. - αὖυ- 
τοῖς 100. παρελθόντες 149, 296. 

ΧΙΠΙ. αὐτά} σον τορ. τιαρῆλϑε γα} λα γὰρ 296. ταρῆλϑε 
γὰρ ὑδριςὴς] Βαθεὶ ἰῃῖοῦ ὕποος Αἰεχ. ὅςις τὰ] τα Ὑαρ 33. ὅςις 
τὰ ἄς. δά βη. ςοπι.] ὅτι αὐτὸς τὰ ἀλλότρια ἐλυμαίνετο. το Οοάϊος5 
ϑεσρὶ. λυμαίνεται) λοιμαινεται 1Π1, τορ. λυμάνειται 254. 

ΧΙΝ. Ὃς ἄν εὐλογῇ] ὃς αν εὐλογεῖ τού, τος» 248. Οοπιρὶ. 
ς 8 

μακρὰν οἰκῶν] μακρᾶν ἀποικὼν 23» 253. λ ΟΙΧΩ͂Ψ 2 ς4, 

70" 

ὑπὸ ὁ συμφίήωμιάτων] υπὸ συμπίωματος τού, 26ι. ΡΟΣ 

ἣ φίλον] καὶ φιλον 2 3..} τού, 149, 

ἐν αὶ, ] 
,{:. 

{ΜΛ 
. ᾿ 4 

ἐὠτ1τ." έ ἧι δον, 
2 ᾿ 

ψιτ- 

Ὧν εἰόγεγίγ δ 

ι Ἅ4):. 

Ἃ, Νὰ 

“Δ μου 

» 

ὅτ 
ἣν ᾿ς δ᾽» 

4. ἃ πν 5: 



 Ἡ ΠΆΡΌΣΙΜΕΙΑΙ. 

ΚΕΦ. ΧΧΤΙ͂. 
ἰς. τοπρωὶ μεγάλῃ. τῇ φωνῇ, , λαταρωμένου δὲν διαφέρειν. δόξει. Σέαγόνες ἐχθάλλεσιν ἄνθρωπον ἐ ἐν 

ἡμέρᾳ χειμερινῇ ἐχ τᾶ οἴξρυ αὐτϑ, ὡσαύτως καὶ γυνὴ λοίδορος ἐκ τῷ ἰδία οἶχε. “Βορέας σχληρὸς 

ἄνεμος, ὀγόματι. ἀξ ἐπιδέξιος χαλεῖται.. 
ἑταίροφ. ος φυτεύει. φυχὴν φάγεται. Τὰς καρπερ αὐτῆς, ὃς δὲ φυλάσσει τὸν ἑαυτῇ χύριον, τι- 

μηϑήσεταις ᾿Ὡσκεῤ. ἐχ ὅμοια πρόσωπα. «προσώποις, ὅτῳς ἐδὲ αἱ, διάνοιαι τῶν ἀνθρώπων. “Αδὴς 
χαὶ ᾿ἀπώλειρι. οὐχ. ἐμπίμπλανται, ὡσαύτως Καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν ἀγϑρώπων ἅπληςοι" βδέλυγμα 

Κυρίῳ ςηρίζων ὀφθαλμὸν, χαὶ οἱ ἀπαίδευτοι ἀχρατεῖς γλώσσῃ. Δοχίμιον ἀργυρίῳ χαὶ χρυσῷ πύ- 
ρωσις, ἀγῆρ. δὲ δοκιμάζεται διᾷ ςόματορ ἐγχωμιαζόντων αὐτόν". χαρδία ἀνόμου ἐκζητεῖ χαχὰ, χαρ- 
δία δὲ εὐθὺς ζητεῖ γνῷσιν.. ᾿Εν μας γοῖς ἄφρονα ἐν μέσῳ συνεδρίου ἀτιμάζων, οὐ μὴ περιέλης 
τὴν ἀφροσύνην αὐτᾶ. Τγωςῶς ἐπιγνώσῃ ψυχᾶς ποιμνίου σου, χαὶ ἐπιςήσεις χαρδίαν σου σαῖς 

ἄγέλαις. Ὅτι ὀχ εἰς τὸν αἰῶνα ἀνδρὶ χράτος χαὶ ἰσχὺς, ἐδὲ ππαραδίδωσιν ἐχ γενεᾶς εἰς γενϑάν. 
᾿Ἔπιμελξβ τῶν ἐν τῷ πεδίῳ χλωρῶν, χαὶ χερεῖς “σύαν, χαὶ σύναγε χόρτον ὀρειγὸν, Ἵνα ἔχῃς πρό» 
ξατα εἰς ἱματισμόν' τίμα πεδίον, ἵνα ὦσί σοι ἄρνες. Ὑἱὲ παρ᾽ ἐμδ ἔχεις ῥήσεις ἰσχυρᾶς εἰς 

σὴν ζωήν σα, χαὶ εἰς τὴν ζωὴν σὼν ϑεραπύντων. 

ΦΕΥΓΕῚ ἀσεξὴς μηδενὸς διώχοντος, δίχαιος δὲ ὥσπερ λέων ππέποιϑε. Δι’ ἁμαρτίας ἀσεξῶν χρί- 

σεις ἐγείρονταὶ, οἰγὴρ δὲ πσανβργος χατασξέσει αὐτάς. ᾿Ανδρεῖος ἐν ἀσεξείαις συχοφαντεῖ στω- 
΄᾿ «Ψ εν ΄ ν 2 Ν Ψ ἜΣ ΨΕΞ Ζ΄ ν ΄ Ν ΄ 5. “ 

χὅς" ὥσπερ ὑετὸς λάδρος χαὶ ἀγωφελὴῆς, Οὕτως οἱ ἐγχαταλείποντες τὸν γόμον ἐγχωμιάζεσιν ἀσέ- 
δειαν, οἱ δὲ ἀγαπῶντες τὸν γόμον 'ππεριξάλλεσιν ἑαυτοῖς τεῖχος. 

᾿ς φνὰ, “ ν , ΄ Ν᾽ ΄ , Ν ΄ ᾽. » , 
μα, οἱ δὲ ζητᾶντες τὸν Κύριον συνήσασιν ἐν πσαντί. Κρείσσων πτωχὸς πορευόμενος ἐν ἀληϑείᾳ, 

“ . » ΄ “ ΄ 
᾿Ανδρες χαχοὶ οὐ συνήσεσι χρί-- 

ΧΧΙΝ. Ὅτι ἐκ] οτι οὐ 1Π|,.23, τού, 140, 157) (248. πγαγρ. υἱ ἴῃ πρωὶ] πρωι 23. Ῥοῃϊῖ ροίξ φωνὴ 297. Ἂ μεγάλῃ τῇ φωνη] 68, τότ, 
ἘΔ.) 2ς, 253, 26ο, 26τ, 295, 296, 297. εἰς τὸν αἰῶνα] α εἰς ΠῚ, 248. Οοπλρὶ. τῆ τξ9ρ. δδὲν διαφέρειν δύξει} πίλὶ! ἀίετε Ἡϊετου. 

Σίδηρος σίδηρον. ὀξύνει,᾿ ἀνὴρ. δὲ παροξύνει πρόσωπον 

ἐὰν ΧΥ, ἐν ἡμέρᾳ -αὐτα] ἐκ τὰ ἰδία οἰκξ ἐν ἡμέρα Χεμερινη 43. ἐχ 
1 τ5.--ἰκ τῷ 29]. δἰϊογυῖσ. οὐπὴ ἰηϊεγηγεά, ιού.. ἐκ τὸ οἴκου αὐτὰ] 

“Ἔ ἰδ 261. ὡσαύτως) - δὲ 2:3. ὡσαύτως ἄζο. δὰ ἔπ. ςοι,.] 
ότι... καὶ γυνὴ] α καὶ 22. ἐκ τὰ ἰδίᾳ οἴκου] -Ἑ ανδρα 23. λῶπο 
ΤῊ ἰδίου οἰκου 109, 1475 157», 169, (τότ. τηᾶγρ.) 252. ΑἸά, - αὖτε 
149. 26ο. 

: δ. ΧΥῚ. καλεῖται] - βορεας ἄνεμος ἐκκαϑερει (() νεφη 23. -Ἐ- βο- 
ξεᾶς ἄνομος ([ς) ἐκκαϑλαιρει γεφη 214. 

ΧΥΠ].᾿ ἑταίρου] ἐτερου 111, το9,) 147, 149» 157» 159, 242, 26ο. 
Ογη!!. ΑἸεχ. 11, 727. (Ὁ  νἱ. ραχῖ. 1, Ρ. 162.) 

ΧΥΊΠ. Ὃς φυτεύει] ὃς φυτευσεε 147,1 ζ9. φάγεται τὰς καρπὸς 

αὐτῃ] εἰ ἐε εόμ εἶμι πο πιασπάέμεαιί ἢ Αταῦγ. τὰς καρπὲὰς] τὸν χαρ- 

πον 261. ᾿τα κάρπα 397. τὸν ἑαυτὰ χύριον] α τὸν ΟΟΠΙΡΙ. 
ΧΙΧ, πρόσωπα προσώποις] πρόσωπα ἀνϑρώπων ιάγπι. ἐς Τηη. 

Ῥ.31:6. ὅτως ἐδὲ δες. δὰ ἤη. οοηι.} ὅτως ἐϑὲ αἱ ἱ καρδίαι τῶν ἀνϑρώ- 
πὼν ταῖς καρδίαις ὅμοιαι. Ῥϊάγπι. ἀε Τήη. 1. οἷ. αἱ διάνοιαι) αἵ 
χαρδιαι 23, 68, τού, 109, 147. 140, 17,159. (16:1. τηᾶγρ. υἱ ἴῃ Ἐά.) 

248, 2ς2, 2545) 260, 261, 2ος, (χορό. ἤης αἰ) 297. (οπηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 

1Πάοτν. Ρεϊ. ρ. 4)24. τῶν ἀνθρώπων] - ταις ἀράν ὁμοιᾶι 23. 
“Ἔ ὁμοῖαι 68, τού, τορ, 147», 157»159, 161, 248,2ς2, 253,254,261, 
2ρὅ, 297. Οὐοπθὶ. ΑΙά, Αγπὶ. ἘΔ. κα. 

ΧΧ. ἐκ ἐμπίμπλανται] ἘΧ ἐμπίπλανται το9, 147, 157». ι 49, 26ο, 

2ος; 296, 297. ΑἸεκ. κα ἐκ 26ι. ἐκ ἐπίμπλανται Αἰά. ὡσαύτως καὶ] 
ὅτως καὶ 22. ὀφϑαλμὸν] οφϑαλμες 22. γλώσσῃ] ργατηϊτῖ. τη 23. 
ΧΧΙ. Δοκίμιον ὠργυρίῳ] δοκιμιον αργυριε τοό, “ὅ1. καὶ χρυ- 

σῷ] χὰ χρυσιω 68, 147» 149, 161, 248, 2:2, 2 ς3, 24, 26ο. (περὶ. 
ΑΙοχ. καὶ χρυσιε τού,461.. τούρωδις] ργαπηῖῖ. καὶ 68. ΑἸά. χω- 
νευτηριον τ61. πιᾶγρ. ἐγκωμιαφόντων αὐτόν] ρταετηϊτῖ. τῶν 1 ς7. εγ- 
χωμιαζων τὸν αὐτὸν 2όο. ἐπαίνανται αὐτὸν 207. καρδία ἀνόμου] 
καρδιὰ δὲ ἀνομε τοςβ. καρδία ἀνόμου δες. δὰ ἤη. σοπι.] α Οοπρρὶ. 
ἐκζητεῖ 15] ἐχφμίγει (εἰ ἢς ἰητ4) Ν' εἴ. 1.Αἴ, εχ Μϑ5. 5. σσεγπ. καρ- 

δία δὲ εὐθὺς α δὲ τοῦ. καρδια δὲ εὐϑὴς 2 ς2. ζητεῖ γνῶσι») ἐκζητεῖ 

᾿ γνῶσιν 68," τού, 109, 147, 140, 1ς7, 150, 2 Ὶ: 253, 253, 261, 297. 
ΑἸά. ΑΙεχ. ᾿ς 
᾿ ΧΧΙΠ]. ἄφρονα) ργαπιῖτ. τὸν 68, 140, 252, 2ς3, 26ο., Αἴεχ. 
συνεδρί!} συνεδριω τ40, 4 ς2, 26ο, 296. Οοπηρὶ. ΑΙεχ. Ν ἀτιμάζων] 
Ἕ αὐτε τού, 2Ζόι. - αντον 54: ἃ μὴ περίελῃς] ἐ μη περιελῃ 

᾿ς, 23. Δ μῇ ἴορ. 
᾿ς ΧΧΠ]Π. ἐπιγνωσῃ] ἐπιγνωσι 23. ἐπιγνώσει 261. τοοιμνία ἢ 

σσοιμνιὼν σε τοό. ,σε296. καὶ ἐκιςήσεις] καὶ ἐπιϑήσεις το9, 147, 
1.50, 297. ΑἸά, και ἐπιςήσης 248. ΑἸεχ. σαῖς ἀγέλαις] ἡ φαις τορ. 

23, 1οῦς 149, 157, (248. τηᾶγρ. υἱ ἰπ Εα.) 252, 2ξ3, 2ς4) 26ο, 26:1, 
2ος, 296,29). ἀνδρὶ] λ (βαθεῖ ἱπ πιᾶγρ.) α48.. ἐδὲ τπραραδιδωσιν 
5.δὲ ταραδιδεσιν τού. ἐκ γενεᾶς εἰς γενεάν) εἰς γενέαν καὶ γενεᾶν 
149, 26ο. εἰς γενεὰς καὶ γενεάς. ΑἸεχ. 

ΧΧΨΥ. τῶν ἐν τῷ πεδίῳ χλωρῶν) Αΐς φμ ἐπ εαμῖρο (μπὲ τορσίομίδωΣ 
Ηΐετοῦ. χλωρῶν] χλωρω 111. καὶ χερεῖς πόαν] εἰ αἰϊοπαῖε ἀεγαπε 
Ηΐεύοθ. πόαν] ποιὰν 252. ΑΙεχ. κχαὶ σύναγε] και συνάγαγε 1ο0, 
147.140,1ςγ,1ς9,161,248, 252, 26ο. ΘοΙΙΡΙ. ΑἸά, Αἰεχ, (Ἰεπι. ΑἸεχ. 

Ρ. 374. ΟΒιγίοῖ. νἱ. 3)6. καὶ σύναγε χόρτον ἀλεηοιης εἰ εοηργερα 
2 ημπι. Ηϊετοῦ. χόρτον] α 68. ὀρεινὸν] ὥριμον ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1. εἰς, 

ΧΧΥῚ. Ἵνα ἔχης] ινα ἔχεις τοῦ, 147. 1.9. εἰς ἱματισμόν] «“] 
υεεεπάμνι Ἠΐετοπ. τίμω δζο. λὰ Άη. (οπ).} Εχεοΐε ἀἠέρεπιεν φισβ 
ὄοπε: σργίοοΐα εαπηρεσε ἱμμπε, ὁ ρα ταμίαν ἀραὶ μΐ, εἰ (πα ἵμα βογεαπι. 

Απὴδτ. ππιδίον] παιδίον 252. ἄρνες] βεκολια (πιαγρ.) τόι, ας. 
ΧΧΨΝῚΙ. ἰσχυρᾶς] σεμνας τος, 147, 17, 150. ΑΙά, εἰς τὴν ζωήν 

σου} εἰς τὸν σὸν βιον 23. α τῆν 24. σῶν ϑεραπόντων] των σων ϑε- 
ραποντῶν χκἂϊ τῇ Οἰχ σξ 23. τῶν ϑεράποντων 68. Οοῃηρὶ. τῶν σὼν 
ϑεραποντων τού, 261. κα σὼν 147). τῶν σὼν εράποντων, καὶ ζωην 

τοις χοράσιοις 58. 1490. -“{ καὶ ζωὴν τοις κορασιοις σε 2ς3. τῶν 3εὲ- 
ραποντων σξ 207. 

Ι. ἀσεξὴς) ργαβιυῖτ. ὁ 149, 254,29). ασϑενης 61. μηδενὸς] 
αδένος 23. 261. εϑέενος 253. μηδενὸς διώκοντος} περείπε βεγ εφμεπίς 
“Ὲ Δηῖδυ. δίκαιος δὲ] α δὲ Ομνγίοίε. ἰδ. 92. εἰ ἃ]. Ογτῖ!!. ΑΙοχ, 
νοΐ. νἱ. ρατῖ. '. Ρ. 88. ὥσπερ λέων] ὡς λεων τς. ΒΑΗ͂], Μ. ἰ1, 14ς-. 
ΟΠγίοίξ. 11. 93. ἴχ. 404. χὶ. 181. εἴ ἰη (δῖ. ΝΊο. ἴοπι. 1]. Ὁ. 771. 

1. Δι ἁμαρτίας] δι᾽ ἀμαρτιαν 23. κρίσεις] βρίσεις Οομρὶ. 
111. ᾿Ανδρεῖος ἐν ἀσεβείαις] ὁ ἰσχυρὸς πρὸς ἀσεξείαν αὐτὰ τι (ο- 

ἀϊοεβ ϑεγρὶϊ. ἤηρίμς Ηΐετοη. ἐν ἀσεβείαις) ἐν ασεδεσι 100, 147» 
ις7, 10. ΑἸά. καὶ ἀνωφελὴς] α και 260. 

ΙΝ. Οὕτως οἱ ἐγκαταλείποντες] ατως οἱ εγκαταλιποντες τού, το0, 
157» 160, (248. πιᾶγρ. υἱ ἴῃ ἘΔ4.) ἃ 52. (πρὶ. οἱ ἐγκαταλ. τὸν νό- 

μον] φιὶ ἀεγεἰαφυαπε (πρίδαείασε Ἡϊετοθ. ἐγκωμιάζουσιν---τὸν νό- 
μον 2] α οὐχ ἱπιεγηηεά, 261. τεεριδάλλωσιν] προσδαλλεσιν 23. 
περιδαλέσιν τού, 5οό. προδάλλεσιν ΟἸεπι. ΑΙεχ. Ρ. 482. 

Υ. οὐ συνήσεσι]) οὐ συνοησεσι 23. οὐ νοησεσι 68, τού, 147, 140, 
1ς 7, 159. (161. τπᾶγρ. υἱ ἰῃ Ἐά.) 248,2 ς, 2ς3, 26ο. (οτωρὶ. ΑἸά. καὶ 
νοῦσι ΟἸεπι. ΑἸεχ. 'Ῥ. 423,482. κρίμα] κρίσιν, Οοπιρὶ, νόμον ΟἸεπι. 
ΑΙεχ. 1. οἷ. τὸν Κύριον) ἐ πασῃ προϑέσοι 497. ἐν παντί] αὶ ἐν 
140. 26ο. ἐν παντὶ ἄγαϑῳ ΟἸει). ΑἸεχ. Ρ. 423. 

ΝΊ. Κρείσσων} κρεῖσσον τς7, 26:1. ΑἸά. πορενόμενος ἐν ΓΞ 



ΠΑΙΡΟΊΙΜΙΑΙ. 
ΚΕΦ. ΧΧΥ͂ΠΙ. 

γι τλεσίου Ψευδδρ. Φυλάσσει γόβον υἱὸς συνετὸς, ὃς δὲ ποιμαίνει ἀσωτίαν ἀτιμάζει πατέρα. 

᾽ 

ἘΠ 

͵ ῤ; Ὁ 

.8. Ὁ τληϑύνων τὸν πλᾶτον αὖτ μετὰ τόχων καὶ πλεονασμῶν, τῷ ἐλεῶντι πτωχὲς συνάγει αὐτόν. 
9. 19, Ὁ ἐχχλίνων τὸ ὃς αὐτϑ μὴ εἰσαχδσαι γόμου, χαὶ αὐτὸς τὴν προσευχὴν αὐτὸ ἐδϑέλυχται. “Ὃς 

; “Ὃ, ρὃ . ρῶ ρῷ ᾿ ᾿ 3 ᾿ ΕῚ 

, φῳλανᾷ εὐϑεῖς ἐν ὁδί χαχῆ;, εἰς διαφϑοραν αὐτὸς ἐμπεσεῖται, οἱ δὲ ἄνομοι διελεύσονται ἀγαϑᾶ, 
ὸ ἰ 4 

ν. » 3 ΄ 3 » 4 Ν ᾽ς “ὍΣ, »Ν“ΝὋ ΄ ς΄ ὼ, ἈΝ , ͵, 
11. Χαὶ οὐχ εἰσελεύσονται εἰς αὐτά. Σοφος 'σαρ ἑαυτῷ ἀγὴρ πλέσιος, πένης δὲ γοήμων χὠταγνώσε-- 
12. τῶι αὐτᾶ, Δι βοήϑειαν δικαίων. πολλὴ γίνεται δόξα, ἐν δὲ τόποις ἀσεθῶν ἁλίσκονται ἄνϑρω- 

13. σοι. Ὁ ἐπικαλύπηων ἀσόξειαν ἑαυτῇ οὐχ εὐοδωθήσεται, ὁ δὲ ἐξηγόμενος ἐλέγχους" ἀγαπηϑήσε- 
χφ. τῶι, Μαχάριος ἀνὴρ ὃς χαταπήσσει πσάγτα δὲ εὐχάξειαν, ὁ δὲ σεληρὸς "τὴν καρδί ἂν ἐμκοσεῖται 

15. 16, χαχοῖφ. Λέων πεινῶν χαὶ λύχος διψῶν, ὃς τυραγνεῖ, πτωχὸς ὧν, ἔννες “σενιχρδ." Βασιλεὺς ἐν- 
.17. δοὴς τροσόδῳν μέγας συχοφάντης, δ᾽ δὲ μισῶν ἀδιχίαν μαχρὸν χρόνον ζήσεται. "Ανδρα τὸν ἐν αἰἷ- 

ο΄ φίᾳ φόνου ὃ ἐγγυώμενος, φυγὰς ἔςαι χαὶ οὐχ ἐν ἀσφαλεία" «ππαίδευε υἱὸν χαὶ ἀγαπήσει σε, χαὶ 
7 ᾽ ρΦ βῷ ρΩ ᾽ με ,’ » ΄ ε ΄ ’ ΄ 

18. δώσει χόσμον τῇ σῇ ψυχῆ, οὐ μὴ ὑπαχέσει ἔθνει πσαρανόμῳ. Ὃ “πορευύμενος δικαίως βεξοήϑη- 

19. ται, ὃ δὲ σχολιαῖς ὁδοῖς «πορευόμενος ἐμπλαχκήσεται. Ὁ ἐργαζόμενος τὴν ἑαυτῇ γῆν πλησϑήσε- 
9 ς 2 ΄ ἊΝ 3 ’ 

20, ταὶ ἄρτων, ὁ δὲ διώχων σχολήν “τλησϑήσεται πενίας" Ανῆρ ἀξιόχιςος πολλὰ εὐλογηνήσεται; 

21, ὃ δὲ χαχὸς οὐχ ἀτιμώρητος ἕςαι. Ὃς οὐχ αἰσχύνεται πρόσωπα διχαίων, οὐχ ἀγαϑὸς, ὁ ὃ τοιᾶτος 

. 22. ψωμᾶ ἄ ἄρτε ἀποδώσεται ἄνδρα. Σπεύδει πολετεῖν ἀνὴρ βάσκανος, καὶ ἐχ οἶδεν ὅτι ἐλεήμων χρα- 

23. 24. τἥσει αὖτ. Ὁ ἐλέγχων ἀνθρώπε ὁδάς, χάριτας ἔξει ἀπ) τὰ γλωσσοχαριτέντος.. Ὃς ἅπο-- 

245. δάλλεται πατέρα ἢ μητέρα, χαὶ δοκεῖ μὴ ἁμαρτάνειν, ὅτος χοιγωνός ἐςιν ἀνδρὸς ἀσεξβς, "Απιςος 

46. ἀνὴρ χρίνει εἰχῆ, ὃς δὲ σέποιϑεν ἐπὶ Κύριον ἐν ἐπιμελείᾳ ἔςαι. Ὃς πέποιϑε ϑρασείᾳ χαρδίᾳ, 
“ΔΖ ͵ ρο 9 

27. ὃ τοιδτὸς ἄφρων, ὃς δὲ πορεύεται σοφίᾳ σωθήσεται. Ὃς δίδωσι πστωχοῖς οὐχ ἐνδεηϑήσεται, δρ 

48. δὲ ἀποςρέφει τὸν ὀφθαλμὸν αὐτῇ, ἐν ππολλῇ ἀπορίᾳ ἔςαι. Ἔν τύποις ἄσεδων ςένεσι δίκαιοι, ἐν 

δὲ τῇ ἐχείγων ἀπωλείᾳ πλησϑυγυϑήσονται δίκαιοι. 

ϑείᾳ] δίκαιος Οτΐρεη. '. 710. τσλασία ψευδας.} ἢ τλέσιος ψεύςης ΧΥῚ]. ὁ ἐγγυώμενος} κα ὁ 147, 149, 2:4. ταΐδευε υἱὸν] -ἰ- σου 
Ορεη, 1. οἷ. ψευδῶς} ψευςε τοό. τού, 149, 254, 26ο, 261. «“αἴδενε υἱὸν δες. δὰ Άῃ. οοπι.7 α Οοπιρὶ. 

ΨΙ1. νόμον] νομους 296. υἱὸς συνετὸς] α νιος τΙο0Ρ. ὃς δὲ τοι- καὶ ἀγαπήσεις σε] και ἀναπαυσει σὲ (23. ἔστ. αναπταυσι) (16:1. τηβγρ.) 

μαίνει] ος δὲ τοιμᾶνει ,χ:4. ατιμάφει) χοιμαζει τοό. τατέρα] 297. οὐ μὴ ὑπακέσει) Ῥεβετηῖε, και 23ν τΙοό. οὐ μη τταρακισὴ 
Ἕ αὐτὰ 43, 68, τού, 149, 161:, 248, 252, 2:3, 2ξ4. 260, 261, ,οό, 668. (τόι. ΠΛΆΓΡ. παρακεσεις.) ἃ μὴ ὑυπαχδσὴ 2ς2. (16ο. υἱ νἱἹάειυτ.) 

ς Ἢ; 297. Οοπιρί. ΑΙά. ΑΙεχ.; ΑΙεχ. καὶ οὐ μὴ ὑπακδση 261. 5δὲ μη υπακυση 20ς. 

ΝΙἼΠ. Ὁ πλήθυνον] ὁ ὁ σννώγων Ογή]]. ΑἸἰεχ. 11. 866. τὸν κλξ- ΧΝΊΗ. Ὁ πορευόμενος } ργαεπιῖτῖ. ος φρασσει τὰ ὠταὰ μὴ εἰσακεσαι 
ες ΦΌΨ} κα τὸν 253. μετὰ τόχων] μετὰ τόκου ΟΥγτ1]}}. ΑἸεχ. ]. οἷ. καὶ ἀσϑενους" καὶ αντος ἐπικαλεέσεται, καὶ οὐκ ἔγαι ὁ φισακεων, 43. (Ο , 

τσλιονασμὼν] και τολεονασμξ 149, 26οθ. τῷ ἐλεῶντι] τῶ ἐλεῖντι 22, ὙΕΙ͂. 13. ΟΡ. χχὶ.) βεξοήϑηται) βοηϑηϑησεται 21, το. βοηϑησε- 
68, ἰού, 109, 147. 149) ἰς7, 248, 252, 253, 2.4, 26ο, 2ό6ι. Οοηρί. ται τροχιᾶς 161. πιᾶγρ. βοηϑήσεται 261... σκολιαῖς ὁδοῖς] σκολιᾶς 
ΑΙ4. ΑΙεχ. συνάγει αὐτόν] καταλείψει αὐτόν Ογτ1}}. ΑἸεχ. 1]. εἶτ, οδ«ς 149, 2Ζ6ο. τραχειαις οδοις 252. τοηᾶτξ. ἐμκπλακήσεται) -ἰ- εἰς 

ΙΧ. Ὁ ἐκκλίνων τὸ ἔς αὐτῷ} ὃς διαςρέφει τὸ ὅς αὐτῷ τι Οοὐΐοεβ κακα 24, 297). . δε δν σιν γροχιας ς 
ϑεῖρῖ. μὴ εἰσακῶσαι] τοῦ μη αἀκουσαι 68, 149, 248, 26ο. (πρὶ. ΧΙΧ. τλησϑήσεται) ἐμπλησϑησεται 23, τορ, 147» 1 23, 
ΑΙὰ. ῥγατηῖ. τὰ τοῦ, 100, 1479 157, 1ς9, 161, 252, 261, 29ς. ΑΙεχ. 460, 26ι. 

μὴ εἰσακϑειν 20). νόμε!] νομον χ 47. (1 ς9. οοττ. πη. τες, νομῶν) ΑΔ.  ΧΧ. ᾿Ανὴρ ἀξιόπιςος} ἀνὴρ ἀξιοπιςότερος ΑἸεχ. 
τὴν προσευχὴν] α τὴν τότ. ΑΙά. ἐξϑέλυκτα!] βδελήττεται (Πς) 20 ς. ΧΧΙ. Ὃς οὐκ] α οὐκ 23. τοῦ, 461. τορόσωπα δικαίων] τροσ- 

Χ. αὐτὸς ἐμπεσεῖται} αυτος πεσειται 5ς2. οἱ δὲ ἄνομοι] ργα- ὠπὸν αδικου τοό. προσωπα δικαίου 46ι. προσωπον δικαιὼν 297. 
ἢ χρκῖ, οἱ ὥβώμοι διελεντοι ἀγαϑαὰ 23, τού, 261. ργριηϊξ. οἱ αμεμπῖοι ἄνδρα) ανδρι 207. 

διέλενται αγαϑα 147. τας, ελάεπι, πἰη οἱ δὲ αμεμπῖοι, 2 ς4. ΧΧΙΙ. Σπεύδει πλετεῖν}] σπεδηὴ πλατεῖ 149, 2όο., βασκανος] 
Ρεσεπαε. αμεμπῖοι δ᾽ εελενται αγαϑα (Ής) τς9. ὡς δὲ ἀνομοι 140, φϑονερος 2:32. ΤΑΔΓΕ. 

κόγ, 360,. οἱ ἱ δὲ ἄμωμοι ΑἸεχ.. ρταεπῖτι. οἱ ἄμωμοι διελᾶνται ἀγαϑὰ αὐ- ΧΧΊΠ. Ὁ ἐλέγχων] α ὁ 261. ἀνθρώπου] ανϑρωπὼν 149, 26ο. 
ν ᾿ς τὸς Αταν. Ἐά. διελεύσονται] εἰσευλεσονται 140, 2όο. δίιελενται ἃ (4. ΧΧΙΝν. Ὃς ἐποδάλλεται] ὃς αποδιαξεται 23, 68, τού, (161. -" τ 

Αἰεχ. ὠγαϑὰ, καὶ οὐκ εἰσελεύσονται) τορ. καὶ ἐκ ὅς. Δά ἔῃ. πιᾶγρ. βαλλεται. ατιμαξει.) λ48, 253, 254, 26ο, 26:, 296, 29). 
οοπι.} μαθεῖ ἰπίεγ υῆςοβ ΑἰεχΌ εἰς αὐτά] κα εἰς 149, 2Ζόο. Οομρὶ. Αἰεχ. ἢ ἢ μητέρα] - αὐτὰ 297. καὶ δοκεῖ] καὶ λογι- ΄Ἂ 

ΧΙ. πένης δὲ] πτας δὲ τος, 147, 1.9. ΑΙ, τρορν. δὲ (ἔς, οὑπιν φεται.3, 1.οό. ἀνδρὸς ὠσεδξς] ανδρος ἁμαρτωλξ 5:3. 
ἔμργα 111.) 26:. αὐτ5} αντον 406. " ΧΧΝ. Απιρος ἀνὴρ] ἀπληξὸς ἀνὴρ 23, 68, 149, (τότ. πιᾶγρ. υἱ 

ΧΙ]. γίνεται δόξα) τ. τοφΡ. ἁλίσκονται] αναλισκονται 1το0. ἴῃ Ἐά.) 248, 2ς2, 253) 2.4, 260, 4261, 296, 297. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. 
ΧΙΠ, ἑαυτῇ} αὐτῇ τού, 147, 149, 157, 1ότ, 248, 2ς2, Δόο, κρίνει) χρινεῖ τότ, 248, 22. Οοιῃρὶ. ΑΙά. Αἰεχ, εἰχῇ! νικοὸς 23.. 

ὁόι; 297. Οοπιρὶ. Αἰά. ὁ δὲ ὅς. δὰ ἔπ. οοπ).} α τοό, ,)ό:. ΄᾿. ὃς δὲ δες. δὰ ἤη. σοῃ,.] αὶ (αἀάϊι. ἴῃ πλᾶγρ.) 2:2. ὃς δὲ πέποιϑεν] ὁ 
ἐλέγχες) καὶ ἐλεγχὼν 23, δὰ ιόι, 248, 252, 253» 244, Δρό, 29)ς. δὲ πεποιϑως 23, τοό,2ς3. ἐπὶ Κύριον] ἐπι Κυριω 23. 

72. σον. ἀγαπηϑήσεται} απατηϑήσεται 23. ΧΧΨῚ. ϑρασείῳ} ρεαπιῖττ. ἐπὶ 23) τοό, 26:1. ϑρασείᾳ καρ- 
ΧΙΝ. Μακάριος ἀνὴρ] α ἀνὴρ Οτες. ΝΥ ΠΣ ἴ. το. ΟΒιχίο. ᾽ν. δίᾳ] ττ. 149, 253. 26ο. - αὐτε 296. ὁ τοιᾶτος ἄφρων] Με μενα: 

301, 538. τὴν καρδίαν] ἐν τὴ καρδια 23. (161. πιᾶγρ.) τὴ καρδια 
τού, 2ζ4. κακοῖς) εἰς κακῶ 23, τού, 1ο9, 147, 1ς7, (161. τλλγρ.) 
453, 261. ΑΙ. 

ΧΥΝ. καὶ λύκος , και 207.- 

α 100. ' 
ΧΝῚ. μέγας συκοφάντης] ἴτ, 149, 26οθ. μακρὸν “χρόνον ξήσε- 

ται) μᾶκρον βιωσέται ιον 23. μακροδιος ἐξαι τού, 26:. μᾶκρον 

Χρόνον ζησει ἀρς. 

πτωχὸς ὧν ἴϑγους πενιχροῦ) 

οβ, Ηϊετοβα. σοφίᾳ) ργαπηε. ἐν 235 τού, 261. 
ΧΧΝΙΙ. Ὃς δίδωσι) ὃς δὲ διδωσι 23. ὁ διδὰὲς Οοπιρί. 

δωσι πτωχοῖς ἀκ ἐνδεηϑήσεται] α τότ, 248, 261. ττωχοῖς] ττω- 

χω τοό. Οοπιρ. ἐκ ἐνδεηϑήσεται) ἀνενδεὴς ἔςχι Οοαρί. ἐν πολ- 
λῃ} α πολλὴ τού, 261, 297. 

ΧΧΥΪΙ]. κένασι) ἱπρενίψεπι Ατηδγ. 

τληϑυνϑήσονται] τληϑύνονται 12 (οὐϊςε5 δ8εγρὶϊ, 
{ 

Ὃς δι. 

ἐκείνων ὠπωλείρι} τ, 23. 



-ι- 

ἐρείδει δόξη Κύριος. 

149, 297. 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙῚ: 
ΚΕΦ. ΧΧΙΧ, 

ΚΡΕΙΣΣΩΝ. ἀγὴρ ἐλέγχων ἀγδρὸς σκληῤοτφαχήλα,, ἐξαπίνης γὰρ φλεγομένου αὐτῷ ἐχ ἕςιν ἴχ- 

σις. ᾿Εγχωμιαζομένων δικαίων εὐφρανθήσονται λαοὶ, ἀρχόντων δὲ ἀσεξῶν ςένεσιν ἄνδρες. ᾽Α»- 

δρὸς φιλᾶντος σοφίαν εὐφραίνεται “πατὴρ αὐτᾶ, ὃς δὲ “ποιμαίνει πσόρνας ἀπολεῖ πτλᾶῶτον. Βασι- 
λεὺς δίχαιος ἀνίςησι χώραν, ἀνὴρ δὲ πσαράνομος κατασχάπει. 

ωπον τῷ ἑαυτῇ φίλου δίχτυον, “περιξάλλει αὐτὸ τοῖς ἑαυτῇ ποσίν. 

παγὶς, δίχαιος δὲ ἐν χαρᾷ χαὶ ἐν εὐφροσύνη ἕςαι. 
ἀσεξὴς οὐ γοεῖ γνῶσιν, χαὶ τστωχῷ ἔχ, ὑπάρχει γς ἐπιγνώμων. 
λιν, σοφοὶ δὲ ἀπέςρεψαν ὀργήν. 

λᾶται χαὶ οὐ χαταπ]ήσσει. 
Ψυχὴν αὐτϑ. 

Ὃς παρασκευάζεται ἐπὶ πρόσ- 

᾿Αμαρτάνοντι ἄγδρὶ μεγάλη 
Ἐπχίςαται δίκαιος κρίνειν “ενιχροῖς, ὃ δὲ 

᾿Ανδρες ἄγομοι ἐξέχαυσαν «ό- 
᾿Ανὴρ σοφὸς τρινεῖ ἔϑγη, ἀνὴρ δὲ φαῦλος ὑργιζόμενος χαταγε- 9 

᾿Αγδρες αἱμάτων μέτοχοι βίσασίν ὅσιον, οἱ δὲ εὐϑεῖς ἐκζητήσουσι τ 10. 

Ὅλον τὸν ϑυμὸν αὐτ ἐκφέρει ἄφρων, σοφὸς δὲ ταμιεύεται χατὰ μέρος. 

6. 

7. 

8. 

-Δέως ὑπαχόοντος λόγον ἄδικον, “ΦἈἄντες οἱ ὑπ᾽ αὐτὸν υλκ ἀρ γῶν Δανεις χαὶ χρεωφειλέτε ἀλ. 13. 

᾿ λήλοις συνελϑόντων, ἐ ἐκισχοπὴν ἀμφοτέρων ποιεῖται ὃ Κύριος. 

πτωχὲς, ὃ ϑρόνος αὐτῇ εἰς μαρτύριον χαταςαϑήσεται. 

φᾶαῖς δὲ τλαγώμένος αἰσχύνει γονεῖς αὖτε. 

ται. 

Βασιλέως ἐν ἀληνείὰά χρίνοντος 14. 

Πληγαὶ χαὶ ἔλεγχοι διδόασι σοφίαν, τς. 
ΤἸολλῶν ὄντων ἀσεξῶν «πολλαὶ γίνονται ἁμαρτίαι, τ6. 

οἱ δὲ δίχαιοι ἐχείγων πιπτόντων κατάφοδοι ψίνονται. Παίδευε υἱόν σου, χαὶ ἀναπαύσει σε, χαὶ τ7. 
δώσει. κόσμον τῇ ψυχῇ σε. ᾿ Οὐ μὴ ὑπάρξη ἐξηγητὴς ἔϑγει παρανόμῳ, ὃ δὲ φυλάσσων Τὸν γόμον 18, 

μαχαριςός. Λόγοις οὐ πταιδευϑήσεται οἰκέτης σχληρὸς, ἐὰν γὰρ καὶ γοήση, ἀλλ᾽ οὔχ ὑχαχέσε--: 10. 

Ἔν ἴδης ἄνδρα ταχὺν ἐν λόγοις, γίνωσκε ὅτι ἐλπίδα ἔχει μᾶλλον ὃ ἄφρων αὐτῇ. “Ὃς 20. 21. 
χατασπαταλᾷ ἐχ «πταιδὸς, οἰχέτης ἕςαι, ἔσχατον δὲ ὀδυνηϑήσεται ἐφ᾽ ἑαυτῷ. ᾿Ανὴν ϑυμώδηρ 52. 
ἐγείρει γεῖχος, ἀνὴρ δὲ ἀγίλθς ἐξώρυξεν ἃ ἁμαρτίαν. ὝΡρις ἄνδρα ταπεινοῖ, τὰς δὲ ταπεινόφρονας 33. 

1. ἀνδρὸς σκληροτραχήλου] -- αδικου 23, -Ἐ καὶ ἀδίκου τοό, 
2όι. φλεγομένου αὐτῷ} κα αντξ 23. 
51 22, 261, 2097. 

᾿Εγκωμιαφομένων δικαίων} εἐγκωμιαφομενου δὲ δικαίου 1Π]. 
ΤῊΣ πα δὲ δικαίων ΑἸεχ. ἐγκωμιαξομένου δικαίου ΒαΙ]. Μ. 
ἢ, 141. ςένεσιν}] ασϑενεσιν 140, 260. ἄνδρες] “Ἔ σοφοι δικαιοί 

297. 
11. εὐφραίνεται εὐφρανϑήσεται τοό, (τότ. τηᾶγρ.) 2 ς4. Οἴκπι. 

ΑΙοχ. Ρ. 3223. τατὴρ αὐτῷ] α αὐτὰ 23, τού, 46:. ΟἸεπι. ΑἸεχ. ]. 
οἶϊ. ὁ πατὴρ (οπυο αὐταὶ) 68, 161, 248, 297. (πρὶ. ῥγαπηε. ὃ 
ἴορ, 147, 149, 157, 252, 253, 54, 26ο, 2οό. Αἰά. ΑΙεκ. ὃς δὲ ποι- 
μαίνει] ὁ ὁ δε ποιμένων (Ής) 23. ὁ δὲ ποιμενει 2 ς2. 

ΙΝ. ἀνίςησι] ἀνίξη 14). χώραν] χωρας 296. 
297. κατασκαπΊει) κατακαμπῖει τού. 

ν. Ὃς παρασκευάζεται] ὃ ὃς τταρασχεναζει 149, 26ο. ὃς κατα- 
σχεναζεται 4ς3. ἐπὶ πρόσωπον] κατὰ ροσωπον 23, 2.3. Ὥροσ- 
ὠπὼ 140, 26ο. τὰ ἑαυτῷ φίλου) ΑΥΒ εαυτδ το0, 147. 157. περι- 

δαλλει) περιδαλεῖ ιοό, τότ, 248, 243) 244. 261, 296, 297. ΟΟπΡΙ. 
αὐτὸ] αὐτῶ Οοπιρί. τοῖς ἑαυτξ ποσίν] τὴ ἑαυτε πολέες 140, 26ο. 
ἴοις ποσὶν αυτὰ 2.43. 

ΨΊ. καὶ ἐν εὐφροσύνῃ] α ἐν τού, 147, 253. Αἴξχ; 
ΨΙΠ. δίκαιος] Ρτδεπητῖ. ὁ 29). πεενιχροῖς]} τεενίχρους 23. 106. 

ὁ δὲ ἀσεξὴς} α δὲ Ατῆδη. 1. 4 ς 6. 

ες δὲ] ὁ δὲ 

2οό, 297. Οοτηρὶ. ΑΙεχ. οὐ συνιει 46:. 
πηᾶγρ. υἵ ἴῃ ΕΔ.) 248. Οοπιρί. ἐχ ὑπάρχει] εχ ὑπαρξει τορ. 
ΟὙΙΙ. ἤΑνδρες ἄνομοι] ανδρες λοιμοι 23, 68, τού, (6: τηὰγρ. υἱ 

ἴῃ Ἐά.) 248, 254, 261, 2οό, 297. Οοπιρὶ. ΑἸοχ... ..... Αγ. 
ΙΧ. ᾿Ανὴρ σοφὸς} ἀνὴρ δὲ σοῷος 147, ΑΙά. Ἰανὴν σοφὸς κρινεῖ, 

ἔθνη} α το. κρινεῖ ̓ ἴϑνη) χρίνει ἔϑνη 140, 157, 161, 248, 2ς4, 260, 
29ζ. Οοπιρί, ΑἸά. ἀνὴρ δὲ φαῦλος} α δὲ τορ. ὀργιξόμενος] 

α ἰοό,όι. καὶ οὐ καταπ]ήσσει] και οὐ καταπατήσει 2.3. κα οὐ 
261. 

Χ, μέτοχοι] α 23, τού, δῖος ἰὴ ζητήσεσιν 111,24. μι- 

σήσεσιν 68, τοό, τορ9, 1479 1 τ τότ, 248, 297. Οομηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 

ὅσιον) δικαιον αρορό. ἐκζητήσεσι] ἐπιζητησεσι ας 2. τηᾶγρ. 
ΧΙ. αὐτῷ) κ2όι. αὐτῇ ἐχφέρει] τς. ΟΒιγίοῖ!. νἱ. 777. 

ρε1} ἐκφαινες (τορ. υξ ν]άἀεἴιγ) 1.47» 157. ΑΙ4ά. ἄφρων] ργαπηίτῖ. ὁ 68, 
ιόι. Οοπρρὶ. σοφὸς. δὲ] ὁ δὲ σοφὸς ΟΒιγίοῦ. 1. εἷϊ. 
κατα ̓ ς μέρος] κατὰ μερος ταμιευεται 207. 

ΧΙ]. ὑπακέοντος} ἐπάχξοντος 1 7. 

γνῶσιν] δίκην 68, (τότ. 

ἐκφέ- 

γ' 

ταμιεύεται 

πάντες} -Ἐ οἱ υπηρεται 23. 

ἐκ ἔςιν] βκ ἐςαι Π|, 147» 

, ω φ ΄ 

οὐ νοεῖ) οὐ συνῃσει 
, 0123, 68, τού, 149, (161. τηαγᾷς. υϊ ἰπ Ἐἀ4.) 248, 2ς2, 2ς3,.254, 2ὅο, 

οἱ ὑπ᾿ αὐτὸν] -ἰ- ὑπηρέται (οπῇίι. Ἀροῖξ. 110. 11. ο. 17. 
ΧΠΙ. ἀλλήλοις) αλληλων 11. ἀλλήλοις συνελθόντων συνελ- 

ϑοντος αλληλοις ἐπὶ τὸ αὐτὸ 22. συνελθοντῶν δλληλοις εἰτετοαντϑ 

τοό. ἘἘεπι τοαυτο όι. ἀπαντησάντων οἰλλήλοις Βαδὶ. Μ.  , το. 
ἐπισκοπὴν ἀμφοτέρων] ργοίῥεΐξαπι αγαδογαπε. ΑΡΔΌΓ. ὠμφοτίρωνγ, “σοι- 
εἶτα! ]} ἴΓ. 1ο0, 1479, 149, 1579, 1όιτ, 248, 952,24, δόο, 29ὅ, 207. 
Οομρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. 

ΧΙΥ. ἐν ἀληϑείῳ κρίνοντος] Χρινοντος εν ἀληϑεια 23, 1ού, 207. 
καταςαϑήσεται) αναςησεται 22. αναςαϑησεται τοῖν αόι. τοίμγχεῖ 

Το, (ΑἹ. 

ΧΥ. Πληγαὶ--- σοφίαν] αἱ πληγαὶ καὶ οἱ ἔλεγχοι λιδόασι παιδιίαν 
σοφίας ΟἸειη. ΑΙεχ. Ρ. 347. αἰσχύνει] αἰσχυνῶ αρό. γονεῖς αὐ- 
ΤΏ} μητερα αντὰ 23. (161. ΠγᾺγΡ.)} καὶ γοόνεις α6κ. ᾿ 

ΧΥ͂Ι. ἀσεξῶν] Ργαυν τ. τῶν 1495. 260. ἁμαρτίαι) ασεξειδι 

147. ἐκείνων τοιπ]όντων] κα ἐκεινῶν τοῦ. 
ΧΥ]Ὶ. [Ιηΐερος νοτίπι8 ἀδείξ 207. 

σει 24. 
ΧΥΠΙ. Οὐ μὴ Ὁ ὑπάρξῃ κὶ 5 μη υπαρζει 43,68, τοῦ; τότ, 248,22. 

Οοπρὶ. ΑἸεχ. οὐ μη ὑπαχεσὴ τοῦ, 261. κα σὺ ΑἸά. ἐξηγητὴς] γὴ 
1405) 26ο. ΠΡ 

Ά ὔ τους 
καὶ νοήσῃ] χῶϊ νοήσει 100, 15}, 

χαὶ ἀναπαύσει] καε αγαπῆ;- 

ΧΙΧ. οἰκέτης σκληρὸς] [Γ. 147. 

“Ζόι. ἄλλ᾽ οὐχ}. α αλλ᾽ 23, 68, τού, τότ,.252, »)54,) 260, αόιτ, 296... 
Οοπιρὶ. Αἰεχ. ἀλλ᾽ ἐχ ὑπακέσεται] πον οὐεάϊεε Αυρ. 

ΧΧ, Ἐὰν ἴδης ἄνδρα} ἐὰν δὲ ανδρα τοό, 4ό:. ἄνδρα ταχὺν} 
τ, 207. ταχὺν] τραχὺν 147, 1:7. ΑΙά, 
248, 24) 295. Οοιηρὶ. 

ΧΧΙ. ἐν παιδὸς] εκ παιδὶξ 23. 
ἐφ᾽ ἑαυτῷ] αἰοἰεὐὶ! ἐπ Με. Νιρὶϊ. Ταρί. 

ΧΧΙΙ. ἐψείρει νεῖκος] ορυσσὲι νεικος (68. ἴογ. ἘΝ τού, ιόι, 348, 
4:2, 254) 261, 29ς. Οὐπιρῖ. Αἰεχ. ἐξορυσσει νεικος 2ο6. νὴρ δὲ] 
Ρτγασπηϊεῖ. ἐπιεικῆς ἐχοιμῆσεν ἁμαρτίας 23... ὡμαρτίαν)] ἀμαρτίας 

ὀδϑυνηϑ. ἔσχατον] ἐκαςον 68. 

, ΤΙ, 68, τού, τορ, 147, 140, 17. 161, 248, 2ς2, 253, 2ς4, 460, 261, 
240ς, 206, 297). (πρὶ. ΑΙά. 2εεεσια. (ἰαἴϊαη. 

ΧΧΠΙ. τὰς δὲ ὅχο. τὰ ἔπ: οοπ).} δικαιοσύνη ταπεινὴ χαταγαγεῖ 
αὐτόν. Ἰλοοῦ. ΝΊΠΡΌ. Ρ. 270. ἐρείδει δόξῃ! ἐγειροε δοξα 23.. εγειρει 
δοζη τού, 149, (τότ. τηᾶτρ.) 253, 254, 260, 26:. 
ΡΓϑπηΐτί. ὁ 1ορ. 

ΧΧΙΝ. Ὃς μερίζεται] ὃ ὃς διαιρελιαι τοό, “ὅι. 
149, 26ο, 297. ἐᾶν δὲ} εαν γῶρ ἦς. 
1ότ. τηᾶγρ. ἀκέσαντες μὴ ἀναγ[είλωσι) αἰσχυνϑωσι καὶ μὴ ἀναγ- 

ὃς συμμεριζεται 

γέιλωσι 1409 26ο. 

Κύριος] λ 23. 

Ὃς μερίζεται χλέπτῃ, μισεῖ τὴν ἑκυτᾷ ψυχήν" ἐὰν δὲ ὁ ὅρχα ΉΡΡῸΝ 24. 

ν 

ὁ ἘΠῚ αδις), τότ, 

πτροτεϑέντος] τροδληϑέντος -“ 



ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ.. ᾿ 

ΚΕΦ. ΧΧΙΧ. 
2ς. ἀχἄσαντες μὴ ἀναγίείλωσι, Φοξηνέντες καὶ αἰσχυνθέντες ἄνυ ῥυτβι ὑπεσχελίσϑησαν, ὃ ὁ δὲ σε- 

ποισὼς ἐπὶ Κυρίῳ εὐφραγϑήσεται" ἀσέξεια ἄνδοὶ δίδωσι σφάλμα, ὃς δὲ πέποιθεν ἐπὶ τῷ δεσπότη 

26. 2). σωθήσεται. Πολλοὶ ϑεραπεύωσι πρόσωπα ἡγεμένων, παρὰ δὲ Κυρία, γίνεται τὸ δίκαιον ἀνδρί. 
ἘΠ δ ἢ βδέλυγμα δίχαιος ἀνὴρ ἀνδρὶ ἀδίχῳ, βδὲ ἔλυγμα δὲ ἀνόμῳ χατευϑύνεσα ὁδός. Γυναῖχα ἀνδρείαν 

τίς εὑρήσει 3 τιμιωτέρα δὲ ἐς λίθων πολυτελῶν ἢ τοιαύτη. Θαρσεῖ ἐπ᾿ ̓ αὐτῇ ἡ χαρδία τῷ ἀνγ- 

12. δρὸς αὐτῆς" ἡ τοιαύτῃ χαλὼν σχύλων οὐχ ἀπορήσει. Ἔνεργεῖ γὰρ τῷ ἀνδρὶ εἰς. ἀγαϑὰ “ἄντα 

13.14. τὸν βίον. Μηρυομένη ἔρια χαὶ λινὸν, ἐποίησεν οὔχρηςον ταῖς χερσὶν αὐτῆς. ᾿Ἐγένοτο ὡσεὶ γαῦς 

15. ἐμπορευομένη μαχρύϑεν, συνάγει δὲ αὕτη τὸν. βίον. -Καὶ ἀγίφαται ἐκ γυχτῶν, καὶ ἔδωχε βρώ-- 
ι6. ματα τῷ οἴχῳ, χαὶ ἔργα ταῖς ϑεραπαίναις. Θεωρήσασα γεώργιον ἐπρίατο, ἀπὸ δὲ χαρπῶν χει- 
17. βῶν αὐτῆς χατεφύτευσε ἀτημᾶ: ᾿Αγαζωσαμένη ἰσχυρὼς τὴν ὀσφῦν αὐτῆς ἥρεισε τοὺς βραχίονας 
18. αὐτῆς εἰς ἔργον. Καὶ ἐγεύσατο ὅτι χαλόν ἐς! τὸ ἐργάζεσϑαι, χαὶ οὐχ ἀποσξέγνυται ὁ λύχνος ᾿ 

19. αὐτῆς ὅλην τὴν γύχτα. Τὰς πήχεις αὐτῆς ἐχτείνει ἐπὶ τὰ συμφέροντα, τὰς δὲ χεῖρας αὐτῆς. 

20. 21. ἐρείδει εἰς ἄτρακτον. Χεῖρας δὲ αὐτῆς διήνοιξε πένητι, χαρπὸν δὲ ἐξέτεινε πτωχῷ. οὐ φροντί- 

τς δέει τῶν ἐν οἴχῳ ὁ ἄνὴρ αὐτῆς, ὅταν που χρονίζη, πάντες γὰρ οἷ παρ αὐτῆς ἐνδεδυμένοι εἰσί. 

224. 23. δισσὰς χλαίνας ἐζοίησε τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς, ἐκ δὲ βύσσου χαὶ πορφύρας ἑαυτῇ ἐνδύματα. Περί-- 

δλεπῆος δὲ γίνεται ὁ ἀγὴρ αὐτῆς ἐν πύλαις, ἡνίκα ἂν χαϑίσῃ ἐν συνεδρίῳ μετὰ τῶν γερόντων χατ-: 

24. οἴχων τῆς γῆς. Σινδόγας ἐποίησε χαὶ ἀπέδοτο περιζώματα τοῖς Χαγαναίοιςφ: ςόμα αὐτῆς διήνοιξε 

1Ὶ. 

ΟἼ ΧΧΝ., καὶ αἰσχυνθέντες ἀνθρώκες] ἀνϑρωπους καὶ αἰσχυνϑεντες καρπὼν 23, 252. χειρῶν “αὐτῆς} ῥγξγρΐτξ. των 23, 2ζ2. Ομ. 

ἐλ} Θεγρῖϊ. 

23. ὑπεσχελίσϑησαν] υποσκελισϑήσονται 23, 68, τού, 149, (ιό6ι. Αροΐῖϊ. ]. οεἰϊ. χειλέων αὐτῆς τοοθ. κατεφύτευσεἾ ἐφύτευσε (οι: 
«τρᾶγρ. αἵ ἴῃ ἘΔ.) 248, 252) 253, 254, 26ο, 46: “96, 29). Οομρὶ. ᾿ Αροῆϊ ]. οἷ. κατεφύτευσε χτῆμα] ἐργάζεται γὴν Απα. Ἐὰ. 
ΑΙεχ. ὁ δὲ πεποιϑὼς] ὃ ὃι δὲ πεποιϑὲν τοό. ὁ δὲ πεποιϑὼς ὅς. δὰ 
ἤῃ. οοπ|.] α 297. ἐπὶ Κυρίῳ] ἐπι Κυριον 23, 68, τοῦ, 149, τό:, 
148, 2ς2,) 253, 2.4, 26ο, 261, 296. Οοπρὶ. ΑΙσχ. ἀνδρὶ δίδωσι) 
ανδρι γινεται τορ. ἀνδρὶ ἄγει Αἰτη. Ἑά. ὃς δὲ τοίποιϑεν]) ὁ δὲ τε- 

“ἦς ποιθὼς 23, 68, τού, τότ, 248, 2.52, 4 ς3, 296. (πρὶ. ΑἸεχ. 
ΧΧΥῚ. τὸ δίκαιον] α το 24. 
ΧΧΥΊΙ. Βδέλυγμα---ἀδίκῳ} λα ουπὶ ἰαϊεπηθά, 292, 26. χαὶ 

βϑίλνγμα ἐςιν ἀδίκῳ εὐϑεία ὁδός α Οοάϊςε9 δεγρῖ!. δίκαιος ἀνὴρ] 
. δικαίοις 23. ϑικαιῶ ἀνὴρ τοῦ, 147, 20ς. ΑΙὰ. Απῷ. Εὰ, δικαίων 

ανηρ 147. δικαίοις ἀνὴρ τ49,26ο. ἀνδρὶ ὠδίκῳ] αδικος 23, τος, 147. 
157, 20ζ. ΑΙά, Αστῃ. Ἐπ. ανδρι ἀδίκων 149, Δόο. ανδρι ἐξιν αδικω 
296. ββδέλυγμα δὲ] α δὲ τς). βδέλνγμα δὲ δις. δὰ θη, οοπι.} 
λ 297. ἀνόμῳ] ἄνομα 43. ἀγοδὼ “οό. ὁδός] οδες 43. 

Χ, τιμιωτέρα δὲ} α δὲς. “-ἰ λίϑων πολυτελῶν ἢ τοιαύτη] ἡ τοῖ- 

ἀντὴ λιϑὼν τπολυτέλων τοό. ᾿ὶ τοιαύτη] κα ἡ 147. κ 297. 
ΧΙ. Θαρσεῖ} ϑάαρρει τοῦ, 147», 157» 295, 207. ΑΙά. 

ἐπ᾿ αὐτὴν 11], τού, τωρ, 147, 296. ΑΙά. 
λῶν σκύλων} α καλων 23, 252. ἴΓ. Ι09. καλὼν λαφυρὼν 161. πιᾶγρ. 
μαδεῖ καλῶν ἱπῖεσ ὕποοβ Αἰεχ. πολλῶν σχυλῶν Αττῃ. ἙἘά. καλῶν 
σκύλων ἐκ ἀπορήσει] (ῥοϊ ἐς πος ἱπάιψεό“, Αυρ. ἔκ ἀπορήσει) ἃ 
καταπορῆσει 23. 

ΧΙ]. Ῥεοῖξ τοῖϊμπι σοπητα 23. Ἐνεργεῖ γὰρ] κα γὰρ 147. τῷ 
| ἀνδρὶ ὅς. ά βῃ. ςουη.} υὐνο (Διο ὅοπα, εἰ ποθ νιαΐσ, ἐπ οριπὶ ἱθηιρογέ. 

Αὐρξ, εἰς ἀγαϑὰ} αγαϑὸον καὶ οὐ χάχον 68, 149, τότ, 248,.2ς3, 
26ο, 496. Οοπιρὶ. Αἰεχ. αγαϑα και οὐ κακα τού, 2ς2. 

ϑον καὶ οὔκ εἰς κοικον 24. α ος δος. Οοηίε. Ἀροΐξ. 11. 1. ς. 8. 
εἷς ἀγαϑὰ--βιον) πᾶν ἀγαϑὼν καὶ βίε καὶ οὐ κακῶν. οπχπε5 Ο(οὐΐςες 

ταντα τὸν βίον] ὥαντα τον χρονον τού, (χό:. πηᾶγρ.) 2 2. 
λα σαντα 206. ρῥγαπιῖτ, χατὰ σοι. Αροῖς 1. οἰξ. 

ζ. ΧΠἼ]. Μηρνομένη] ευραμενὴ 23. μὴ ρυομενὴ ΙΟ6. εὑρομιενὴ 2 2. 

πΙλΓΡ. μυρυσαμένη Οομίξι. Ἀροΐξ. ἰοο. εἰ. 7ευσαίεης Αὰρ. ἔρια] 
ἔριον τοό. εὔχρηςον] εὐχρῆςα 68, τοῦ, 109, 147. 149, 1:7, 161, 
248, 2.2, 23, 260, Ὧρος, 207. (οτηρὶ. ΑἸΙεχ. Οοηΐες, Αροῦ. 1. εἶξ. 

ΧΙΝ, Ἐγένετο] -1 δὲ ἱπίες ὑποὸβ ΑἸεχ. ὠὡσεὶ ναῦς] ὡς ναῦς 

’ Οοπδίς, Δροῖ. 1. οἷ, ἐμπορευομένη δζο. δὰ Άπ. ςοπλ.} φια περοίία- 
᾿ς οΥ" ὦ ἴοηρε εοπρενὶ! βδὲ ἀϊοίεῖας. Αὰρ. συνάγει δὲ] α δὲ 237) 68, τού, 

140, τότ, 248, 24ς2, 253, 26ο, 296. Οομηρὶ. συνάγεσα Οοηίει, 

ἐπ᾿ αὐτῃ] 

ἡ καρδία} κα ἡ τοό. κα- 

, Ἀροξξ, 1. εἰς... αὕτη} ἀντὴς 23. 68, τού, 1ς7, 161, 248, 2353, 206, 
297. Οοπρῖ. ΑΙεχ. εαυτὴς 149, 252) 254, Δόο. αὐτῷ ΟΟηῆϊι. 

Ἀροΐϊ. 1. εἶς. τὸν βίον] τὸν πλετον 111, 68, τοό, (τότ. πιαγρ. υἱ ἴῃ 
ἘΔ.) 248, 252, 2:3, )ς4, 206, 297. Οοπρὶ. 

ΧΥ. Καὶ ανίξαται] Ἐχιγρε Αὐρ. καὶ ἔδωκε] και τοό. τῷ 
οἴκῳ] αὐτῆς 254. ῥγεαπιϊῖ. τοῖς ἐν 29ς. υἱ νἹἀείυΓ, 

ΧΥῚ. Θεωρήσασα] -- γαρ29)η. ἀπὸ δὲ καρπῶν] ἀπο δὲ των 
νο:ε. 11. 

εἰς αγα- 

ἐν συνεδριω 260. 

ΧΥῚΙ. ἰσχυρὼς] ἐσχυρα 20. ἰσιχυρὼς τὴν ὀσφὺν αὐτῆς] τὴν 

ὀσφὺν ἀντῆς ἐσχχυρως 147. ἤρεισε ἄς. δά ἔῃ. οοτι. ] Μηπιατὶ! ὀγωελία 
“μα. Αὰψ. τὰς βραχίονας αὐτῆς εἰς ἔργο) τὰς ἑαυτῆς βραχίφας. 
Οοπῆϊι. Αροῖ. 1. οἷξ. ᾿ 

ΧΥ1. Καὶ ἐγεύσατο] αὶ χαι 43, 68, τού, το9, 147» 149, τό:,. 
448, 252, 253) 247) 26ο, 496. Οομρὶ, ΑΙὰ. ἐγεύσατο δὲ ΑἸεχ. 
Θυβανί Αὐρς. ἐφι] α 1ορ, 22, 2ζ4. Οομῇιι, Αροῖξ 1. οἷ, ὁ 
λύχνος αὐτῆς} ροαΐξ ροίξ νυκτα 68, 1οό, 140, τότ, ,48, 2ς, 4ς3», ᾿ 
4.4) 46ο, 29ὅ. Οοπϑρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. ᾿ 

ΧΙΧ. Τὲς σύχεις] τας χώρας 53, τού, 243, 2ς3,) 06. Αἰεχ. (2: 
Αγπι. Εά. τὰς δὲ πηχεις 2.4. Τὲς σήχως αὐτῆς) α αὐτὴς 243. 

Μίδαν: μα: Αὐρ. “ἐχτείνει] ἐκτενει τος. ΟἸείη. Αἰεκ. Ρ. 232. εἰς τὸ 
συμφέροντα] εἰς τὰ χρήσιμα Οοπβές. Αροίξ. ΟἸεξη. Αἰοχ. 1. οἰ, τὸς 
δὲ χεῖρας] τες δὲ πῆχες 43, τού, 22, 2539 206. ΑΙεχ. α δὲ Ομ, 
Αροῖξ, 1. οἷ. τῶς δὲ χεῖρας αὐτῆς} ὀναεάϊα φμοφμε Λα Δυρ. ἐρεί- 

δὲ:] ἐχρατησε τότ. τηᾶγγ. ἐρείδεται ΟἸεπι, ΑἸεχ. ]. οἷ. εἰς ἄτρακ- 
τον) εἰς αδρακτον (ς) 23. 

ΧΧ. τύνητι]) ργαπ τ, τὼ 24ς3. 
ττωχῳ] τενῆτι 147. ' 

ΧΧῚ. Οὐ φροντίζει] ἐὶ φροντίζῃ ΑΙεχ. ὅταν πε χρονίζῃ]  Οοη- 

{ἰς. Αροῖϊ 1. εἶ, χρονίζῃ] χρονίζει τορ. χιονίζῃη ΑΙεχ. πάντες 
γὰρ] σαντες δὲ 23. δὶ παρ αὐτῆς] οἱ τσαρ᾽ αντὴ τοό, 147, 17, 
255, 297. ΑΙά. ΑΙεχι Οομτι, Αροῖ. 1. οἶς. α οἱ Ζόο. ἐνδεδυμένοι 
εἰσί } ἐνδιδυσκονται 1Π1, τοῦ, 147, 149, 1579 (161. πιᾶγρ.) 2ς3, 260, 
29ς. ΑἸά. εἐνδεδυσκομένοι (0) εἰσι 2.4. ἐἘνδεδυμι. εἰσί. Δισσὰς χλαί- 
νας} ἐδιδυμ. εἰεὶ δίσνα. “Χλαίνας (ἢς) ΑἸεχ. εἰσιν ἐνδεδυμ. δισσὰς 
ςολᾶς. καὶ χλαίνας Οοηῖιι. Ἀροῖ. 1. οἱξ. 

ΧΧΙΙ. Δισσᾶς χλαίνας] δισσας σὁλῶς καὶ χλαινας 23, τού, ς2, 

4.4. ᾿ ἐκ δὲ βύσσου] , δὲ 23, 149, 252, 26ο. (ομίξε. Ἀροῇ. Ι. οἶτ. 
ἑαυτῇ] καὶ ἐν αὐτὴ 23. εαὐυτῆς 2:3. ῥργατηϊξ, καὶ 454. ἐν αὐτῇ ΑΙά. 
α Οοπίδι. Αροΐ. 1. οἴ. Μ᾽ Κεῖ Αὐρ. 

ΧΧΠΙ. Περίδλεπῖος δὲ] α δὲ 29)η. ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ἐν πο ἢ ἐν 

πυλᾶις ὃ ἀνὴρ αὐτῆς 23, 68, τού, 149, 157.» 161, 22,253, 254, 260, 
29ς, 296. Οοπιρί. Αἰεχ. Οουες. Αροῖς 1. οἷ. ἡνίκα ἄν καϑίση] 
ἡνίκα ἐὰν καϑηται 23») 2ζ2. ἡνίκα ἂν καϑηται τορ. Οοηῆι. Αροῖ. 
Ι. εἰ; ἐν συνεδρίῳ ἄς. δὰ ἤη. ζοππ. ] μετα τῶν τορεσδυτερων τῆς γῆς 

ἐν συνεδρίῳ μετὰ τῶν γερόντων] μετα τῶν πρεσθυ- 
τεέρων ἐν συνέδριω 149ς.ὡ. μετὰ τῶν γερόντων] μετα των τρεσδυτέρων 
23γ) 1οό, (τότ. τηᾶγρ.) 252. ΑΙεχ, (οπῆῆ, Αροῖϊ 1. εἶ. μετὰ τῶν 
γερόντων δίς. δὰ ἔπ. οοπὶ.} εμρε (επίογίδως ἰετγς. Αὰὺς. κατοίκων] 
Ργδτηϊῖ. καὶ 23,22. όϑ,1ού,140,16:1,248,2ς1,2ς4, 296. (πρὶ. 

ΑΙεχ. τῶν κατοικαντων 1οο, 147. ΑΙά. Οοηίι, Αροῖ 1. εἰϊ. τῆς 

γῆς] τὴν γὴν 100. α (οηῖαι. Αροῖς 1. οἷς. 
ΧΧΙΝ. καὶ ἀπέδοτο] -ἰ- τοις φοινιξιν 23, τού, το, 1479) 149,17, 
ςΤ 

καρπὸν δὲ] -[ αὐτῆς τού. 

ΞῊῊΝ 



σεοῖζοῖς "' 
Ἔν 

. ἈΠ4. φομα αντῆς 22. 

.16:-. 

᾿ δευενα ςοπυεγαέΐοπει Αυφ. 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. 

.. ἢ “:» ᾽ὔ 5 ξ΄ ϑ ΄. ᾿ φι γέ » “Ὁ 

προσέχόντως χαὶ ἐννόμως, χαὶ τάξιν ἐςείλατο τῇ γλώσσῃ αὐτῆς. 
σατο, καὶ εὐφράγϑη ἐν ἡμέραις ἐσχάταις. 

᾿Ισχὺν χαὶ εὐπρέπειαν ἐγεδύ-- 

Πολλαὶ ϑυγατέρες ἐχτήσαντο σλξτον, 
Ψευδεῖς ἀρέσχειαι, χαὶ μάταιον 

ἌΝ] 
ΚΕΦ. -ΧκΙχ,. 

25. 

Στεγγαὶ διατριξαὶ δίχων αὐτῆς, σῖτα δὲ ὀχγηρὰ οὐχ 27. 
» ν 72 δὲ ἀἰγοῖ κω ν 9 ςε δὲς ͵ὔ Φ “9 5. Ζ .“. Ζ 

ἐφᾶγε. Τὸ ςομᾶ δὲ ἀγοίγει σοφὼς χαὶ, γομοϑεσμως. Η ὁε ἐλεημοσύνῃ ἀυτῆς ἀνεςῆσε τὰ τεχνα 26. ,8. 

αὐτῆς, χαὶ ἐπλότησαν, χαὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς 1 ἤνεσεν αὐτήν. 

«πολλαὶ ἐποίησαν δύναμιν, σὺ δὲ ὑ Ε ὑπέρκεισαι, ὑπερῆρας π“άσαρ. 
29. 

30: 

χάλλος γυγαικὸς, γυνὴ γᾶρ συγετὴ εὐλογεῖται; φάδον δὲ Κυρίου αὕτη αἰνείτω. Δύτε αὐτῇ ἀπὸ 3τι 

χαρπῶν χειλέων αὐτῆς, χαὶ αἰγείσϑω ἐν πύλαις ὁ ἀγὴρ αὐτῆς. β 

42, 26ο, 29ς, 297. ΑἸά. Οομι, ΑῬοϊξ, ἰος. οἶϊ, εἰ επάϊιι, Αἰ. 
περιξώματα] Ἢ δὲ 3, (68. υἱ νἱἀεϊυτγ) τοό, 149, 157. τότ, 2ς2, 4 ς 3, 
ἀξ4, 56ο. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. Οοπῆίε, Αροτϊ, 1. οἷς. Ργαπντς. καὶ τον 

ξόμα αὐτης] α ἄντης 68, 
ξομᾶ δὲ αντὴῆς τού, τος, 22, 20ς, 207. γόμα αὐτῆς ὅς. δὰ 

ἄπ. ςοπι.} α Οοπρρὶ. προσεχόντως] προσηκόντως Α]οχ. σοφὼς 
Οοπῖϊι. Αροῖ. 1]. εἰϊ. τ καὶ! ὃ ἐννόμως}; αἡεπὲς Αὐρ. καὶ ἐν- 

νόμως] καὶ σοφως 23, 253} ἴὰ 1, 248. κ καὶ προσηκόντως Οοη- 
ἅτ. Αροῇ. 1. οἷς. ᾿ ἐςείλατο) ἐϑτρὺ τοῦ. 
᾿ΧΧΨ, Ῥοηῆυγ Βος σοπηπια δηῖς νετῦα ςομᾶ αὐτῆς σΟμΊΠηΔ115 ρζῶ- 
«οἀ. ἴη Οοάϊς. 23, 252. Ἑάϊοης ΑἸεχδηάγιηδ, (οηῇς. Αροῖ. 1, οἷξ. 
εἰ Ν ετί. νει. 71. ἴῃ εἶτα. Αὺσ. Ἰσχὺν] δόξαν (οπείι. Αροῖ. 1. 
οἷ. καὶ εὐφράνθη] καὶ πυφρανϑὴ 1 ς7, 253. ΑἸά, ΑΙεχ. ἐσχάταις} 
ἐσχάτως τοῦ. 

ΧΧΝΙ]Ι. Στεγναὶ διατρ.} ςεγναὶ δὲ διατρ. Οοπίξε. Ἀροῖ.. Ἰ. εἰξ, 
οἴκων] οἰκω 68, τότ. Οομρί. σῖτα δὲ] 

142» 297. ΑΙά. εἰπδονία σμίεε Αὐρ. 

έ ἊΝ 

α δὲ 207. 

ΧΧΥῚ. ῬὉεοῖξ τουτὶ σοπηπηα 23, 297. Αὐρ. [πίερτυη νοτίαπι μιᾶ- 
Ὀεὶ ἱπίεσ ὕποὸβ Αἰεσχ.0. ἸΤὸ ςόμα δὲ] σομὰ δὲ αὐτὴης 68, τού, τό:, 
248, 2ζ4, 2Ζ6ο, 296. Οοπιρί. ΑΙεχ. κα τὸ 1:ο9, 1479) 149») 157, 29. 

τὸ ςόμα αὐτῆς Οοπες. Αροῖϊ. 1. οἶς. ΟἸεπι. 
᾿Αἴεχ. Ρ. 2932. ἀνοίγει] ἀνοίξες σοι, Αροῖξ. 1. εἶς, διήνοιξεν ΟἸεπ). 
ΑἸεχ. 1. οἷ. καὶ νομοϑέσμως] καὶ ἐννόμως Οοπῆϊι. Αροῖξ. ΟἸεπι. 
ΑΪοχ. 1. εἰ, 

ΧΧΥΠΙΠ. Ἡ δ -ἐπλότησαν ΑΥ̓ΧΑΤΙΦΩΙ Ν εἴη: οἱ αἰαὶ Μιπι; ; 

Αὐγ. ἯἩ δὲ ἐλεημοσύνη] καὶ ἐλεημοσύναι ο Οοάϊςες ϑετρῖ. Ἡ δὲ 
ἐλεημοσύνη αὐτῆς] λα 23. δὲ δὲ ἐλεημοσυναι ἀυτῆς τού. ἔς, ἤπε αυ- 
της. 50). “ ἐν τῇ γλώσσῃ αὐτῆς Οοπιρὶ. καῦεῖ ἰηἴες υηςος ΑΪοχ. 
ϑεσμοὶ δὲ ἰλεημοσύνης ἐπὶ τῆς ᾿ γλώσσης αὐτῆς Οοπῖι. ΔΑροῖς Ι. εἰϊ. 
ϑισμοὶ δὲ ἐλεημοσύνης ἐπὶ τῇ γλώσσῃ αὐτῆς ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1. οἶξ. 
ἀνέςησε] ἀνεςἪ 23. 
Ὁοπῆῖι. Αροῖς. 1. εἰς. 
{τεϊϊᾳυΐβ οπι! 15) 2 ς 2. τηᾶγρ. ἧς τὰ τέκνα ἐμακάρισαν ἀνίςαμενα, ὁ δὲ 

χατορϑωσωσιν αὐτῶ τὸν αἰωνα τῶν αἰρνων 23. 

ἀνεγησαν τού, 1όι, 448, 2907). (ουρὶ. ΑἸεχ. ΄Νὸ 
ἐἀνίρησε-- ἀνὴρ αὐτῆς] ανερὴ τὰ τέχνα αὐτῆς. 

ἀνὴρ αὐτῆς ΟἸεπ). ΑΙεχ. 1. εἶ, ἀνίςησι τὰ πνεύματα, Οοάεχ πηις 
δεῖ. ἀναςήσασιν νυἱὰς αὐτῆς ἡ Οοάϊοε5 μα ν καὶ ἰπλέτησαν 

χα! ἡνεέσεν αὐτὴν 23. καὶ ἐπλετισαν τού. καὶ σλετήσαντα ἤνεσαν 
αὐτὴν Οοηῆιι. Αροῖ. 1. οἷξ, καὶ πλετίζει ς Οοὐϊοε3 ϑετεῖϊ. καὶ 
πλετίσεσι 9 Οοὐϊΐςεβ δετρὶ!. ἥνεσεν αὐτήν] ἐπήνεσεν αὐτὴν 43. (22. 
καὶ ἡνέσαν ἄντὴν τηδῦρ.) Οοπίι, Αροῖξ. 1. οἷς. ἐνεκωμίασεν αὐτήν. 
(Ιεπ. ΑἸοχ. 1. οἶϊ. 

ΧΧΙΧ, Πολλαὶ ϑυγατέρες---δύναμιν] Μμίμε Μ]ὶα ζέεεγαπι βοίσα- 
ἐκτήσαντο πτλέτον] ἐποιήησαν ϑυναμιν 23, 68, τοό, τορ». . ἤ ἐσ»: Αυφ. 

147. 1579 (τότ. πιᾶγρ.) 22, 295, 397. ΑΙά,. ἐκτήσαντο ὡλᾶτον, 
πολλαὶ} αὶ 149, 26ο. πολλαὶ ἐποίησαν] τσολλαι ἐχτισᾶντο 23. 

, ὅόλλοι ἐχτήσαντο 8. τολλαι ϑυνγατερες ἐχτήσαντο τοό. σολλᾶι 

ἐχτήσαντο 22,20ς. πολλαι ϑνγατερες ἐποιῆσαν 253. τολλα! ἐκτη- 
σαν (ἢς) 29). δύναμιν] δυνατα 11], τος, 14791ς7, 161. ΑΚ. πλε- 
τὸν 23, 68, τού, 2ς2, 295, 29). σὺ δὲ ὑπέρκεισα!] α σὺ δὲ (οὶ. 
ὑπερηρας} χαὶι νπερηρας 43) 68, τού, 147, 149, 157) 161, 248, (2:2. 

οἱ υἱάεῖυτγ) 2.953, 254, 26ο, 296, 297). Οοιηρί. (ΑἸεχ. ἱπίοσ υἱός.) 
Οομ. Ἀροΐξ. ϊ. οἴ. οὐ μρεγροίμβὶ Αὐρ. 

ΧΧΧ. κάλλος γυναικὸς] χάλλος δὰ ἐςὶν ἐν σοι 68, τότ, 248, 4ς4. 

Οοπιρὶ. -{ οὐκ εξὶν ἐν σοὶ 109, 147, 149, 1ζ7, 26ο. ΑἸά. Απη. Εά. 

κάλλος γνναιχων οὐχ ἐξςὶν ἐν σοι 2ς2.΄ χαλλος γυναίιχὼν εν ὅοι οὐχ ἐς! 

407. -Ἔ μὴ ἕξω σοι (οπῆϊ. Αροῖ. 1. εἰἶξ, 
Οοπῆιε, Αροῖϊ. ΟἸεπι. Αἴοχ. 1. οἷ, 

δεμένη Κυριον αὐτὴ υμνηϑήσεται 252. τηλγρ.. ΒΑδεῖ ᾿πίεῦ ἅπςος ΑἸοχ. 
ἐὐογε ἀμέεα Τοπιὶπὶ ἱρ.α εοἰϊακάα!, Αυρ. 

ΧΧΧΙ. Δότε αὐτῇ] λ αὐτῇ 3097. , καὶ αἰνείσϑω] και αἰνεισϑαι 

147. χαλίων αὐτῆς] χειρῶν αὐτῆς Θοπηρ. ΑΙεκ. πιάπμμπε {μαγαπε 
Αὐξ. αὐτῆς] -ξ- οτι οδοι ανδρος κρο προσωπε ἴαυτα πορεύσονται. καὶ 

Ἔ οτι οδοι ἀνδρος προ 
τροσώπου αὖτε σορενονται, καὶ κατορϑωσεσιν αὐτῶ τὸν αἰωνα τοῦ αἰ- 
ὠνος τού. -[- εδάεπὶ, πἰἢ πορευσονται, 253. -ἰ- ελάεπι, ΠΙΠ πορευσον- 
ται, εἴ τῶν αἰωγὼν ὉΓῸ ΤῈ αἰωνος, 2. ζ4. 

συνετᾺ] εὐσεδὴς ΑΙοχ. ἘΝ 

φόβον δὲ ὅτε. τἀ ἔῃ. σοπι.] φο- 

ώ “»-- 



ΟΠ ΓΑΡΡΕΝΡΙΧ 
ΟΟΝΤΙΝΕῚ ΑἸϊογυπὶ ἱπίεγργεζυτα το υΐαβ, εχ Οοάϊουπη σηαγρίπἰδι8 σοι Αἴδ5, μέσποη ϑοῆο]α [άπ 

Πάεπὶ δἀϊεέϊα. Ηδγυπὶ 1, εξ οηιπλ ἑοπίεβ ργαοῖραι! ᾳης οάεχ Ὠτείδεηῇβ 11. Ν᾽ ιςδηιβ 346. εἰ Μεάϊ- 
Οδδι5 Χχν ἢ. Ῥ]αζ. ΝΠ]. 1ῃ ΟαΙΔΙΟΡῸ ποΙἕγο 161. 248. εἴ 252. ΄υλΙιηλ ν ΓΟ συπὴ ἃτηρὶα πλ6Π8 ἀρυὰ Μοηῖ- 
ἐλυσοπίυπι Ἔχ Όξ, ΠΟ πῖγασα εἰς ἢ ράυςα ἢϊς Ἰηνοηϊαπίαγ 4185, νεῖ οὐ πονηταΐςξτη, ν6] Οὐ 4}145 σδυΐαβ, ἀ6- 

πο οὐδηάδ ρυΐϊαδατη. (ὐοάϊοεβ ἴῃ Αρραβηάϊος οἰταῖ! 1!ᾺΔέτὰ, φαϊδὰ ἴῃ τρίο 1ἰδγο, ἡυπλεγι5 ἀεῆρηδηίαγ, 

ΟΑΡ, 1. 8. ἀπώση] Σ. «πωϑε 161, 248. 9. κλοιὸν] ϑοΠοἷ. περιϑεμα 248. ἴη ΗΕΧΑρΙ15 τῷ ̓Αλλ. Δαοτ!.- 
Βιίυγ. Οἱ. Μοηίβυς. Νοῖ. ἴῃ Ιοσ. 14. τὸν δὲ σὸν κλῆρον βάλε] ϑοῇοΪ. κληρος σὰ πεσετω 248. Τὴ Ηδεχαρ!ὶ!ς ο- 

ταῖαγ υὧἕξ 4115, οα]υάδηλ νεγῆο : Μοπιβυςοηῖο πάϊςε Ααιυ]ᾳ εἴξ νἀεῖυτ, 10. τὴν ἑαυτῶν ψυχὴν ἀφαιρδγ- 
το ἢ Σ'. τὴν ψυχην αὐτῶν παρ᾿ αὐτῆς λήψεται. 161. Α. Σ. Θ. την ψυχῶν. αὐτῶν παρ᾿ ἀντῶν ληψεται. 248. ᾿ ΗλΡει 

Μοπίδαυς. (δ ἴαΐο Σ. 411 γοῦο δ Οοάοχ τόιϊ. 20. παῤῥησίαν ἄγει] Α. Σ. Θ.: δωσοι ἀν αὐτῆς ΓῊΣ 

τὴς 1ὰ5 συληλ Ηοχαρία, αυδ Ὠλθεηΐ αὑτοῖς. -- Σ τας ΣΟ δ» ὩΣ ἔφ, ἀῤξρίέν: ο: Ἔ- 

ΟΑΡ, ". 3. δῶς Φωνήν σου] Σ. ὑψώσεις 161, 248. ΔῊ Ὅτι εὐϑεέϊς δχς.] Απηΐε ὅτι εὐϑς αἀάϊέας ἘΣ ἢ ἐσον- 

τῶι ὅτε. δὰ {υρτγδαιέζυπι νεγθυμι χρηςοι αἀποίαίαγ ἢος ((ΠΟ]Ι πὶ: ϑτοι οἱ δυο φιχρι ὅτε ἐν ταῖς λωπαίς κειγταν, 
ὅτε ἐν πᾶσι τῆς Χοινῆς ᾿αντιγραῷοις. 248. ΟΥ. Ηεχαριὶ. [ἴῃ Ἰος. 

ΟΑΡ. ΠῚ. 11. μὴ ὀλιγώρει) Σ. μὴ ἀποϑησης 161. Οὐήεχ 248. μαδοῖ ἀπωϑης (ίογ. ὡποϑης) οὐυπὶ Ηεχαρὶ. 
4ᾳ. οἔ. 

ΟΑΡ. ΙΝ΄- 4. φύλασσε ἐντολὰς] Ῥοίξ ας νεγϑα Α4υ11, ϑυῃιμιδοῆαβ, εἴ πε ευδρειδα δἀάδυηΐ και ὦϑι, 
αὐ πο {ὰπηξ ἴῃ Τοχία ἘΜΙΙΟΠῚ8, ἢες μυ7]ι5 ΟοάϊοϊΞ. χ48. Οὗ 1,ς8. γάαγ. ἴῃ ἰος. 12. ρα Α. 

'σινωθϑηήσεται. Σ, τρίδησεται. 161, 248. Μοηίδυς. Βαβεῖ Αλλ. εὐωδυ σεται. Σ. ϑλιδησεται. 

ΟΑΡ. ΡΥ. ς. μετὼ ϑανάτου] ϑοἢοῖ. μετ᾽ οδυνης 248. Ηος, ουπὶ 4115 ποη ραυοῖς ΟΟαϊοιπὶ ϑομο εἴς, ἴῃ 
ἨΕΧΑΡ]15 τῷ Αλλῳ δάίογι διασ. 9. Ἵνω μὴ πρόη ὅζο.] Σ. μήποτε δὼ ὅτε. (1Ἰῃ ἩεΧΑρΙ. μήποτε δὼως.)}) ΟΓ, Μοηῖ- 
ἔλυσοηῇ Νοῖ. ἴῃ ἶοσ. 14. Παρ᾽ ὀλίγον ἐγενόμην] ϑοἢο]. ἐν βραχυτατω. χ48. Νοῃ εἰ ϑοβο]υπι, (δ Ἰππρίξυτ 

Ιεδπίουι Α4υ115 ΡΟΙΪῈ ἐγεένομὴν ἴῃ (Οαϊοε 161. Α. Ὡς ολίγον. ἐγενομοιν" ὡς ἐν ἀμ 252. Ἐλάδῃχ γεγθὰ τῳ 
Αλλῳ Δά)υά!οαῖ Μοπίξδις. 4. οἔ, 

ΟΘΑΡ. ΤἹ. 8. πολλήν τε ὅζο.7] Α. ςυςρεῷει εν ϑερισμω βρωματα αὐτὰ τό Ι, 248. Βοβυϑ βοβοι δία Δα(ογ δι, 
Μοηίδυς. τῳ Αλλῳ. ΟΣ Ἠεχρρὶ. εἰ Νοίῖ. ἴῃ ἶΙοσ.. 

ΟΑΡ. ΥἹΙ. 5. ἐάν σε λόγοις ὅζς.} Θ. ἧς ρημάτώ αὐυτης ἐλιίθιμς 248. ραυΐο δ] ἴα ἴῃ Ηεχαρῖιο, 4. οὗ, 

ΟΑΡ. ΜΠ]. 3. δυναφῶν] Α. ἔκ ἰδιωτων τό6ι. ἴῃ Οοάϊςοε 248. ϑομοϊιαῖτα δάίογιδίταγ; γεδυβ, υἱ νἱάετας. 
5. ἔνϑεσθε καρδίαν] Σ. ἐννοηϑητε τὴ καρδια.252. Οοάεχ 248. οοῃίεηειῃ οὐτὶ Ηδεχαρὶ. ᾳ. ὦ 12. κατεσκήνω- 
σα] Σ. κατωκησώ 252. 22. ἀρχὴν ὁδῶν ὅζο.} Α. ἀρχρῖν κατεργασμάτων αὐτῇ 248. Οοάεχ 252. βαθεῖ ἀρχγιϑεν, 

᾿ς 6408 οἷξ Αφμ]]α Ἰεξεῖο ἰη Ηδχαρὶῖθ.Ό. 427. τὸν ἑαυτῷ ϑρονόν] Α. Σ. πυργον 248. πηγὰς] Α. Σ. αὔυσσες 252. 

ΟΑΡ, ΙΧ. 6. ᾿Απολείπετε ἀφροσύνην] Α. Σ. Θ. καταλιπετε αφροσυνῆν, καὶ ἕσσεσϑε 248. 12. ὃς ἐρείδεται ἐακὶ 

ψεύδεσιν ὅζο.] ϑ.Π.0]. ψευδόμενος γαρ ἑαυτὸν βλάπτει κατά τοὺς αφιοντας τῶν ἐργῶν τῶ ύμνοι: καὶ ἀνέμοις προσ΄- 

εχοντάς, ἢ ορνεῶώ διωκειν επιχρέραντας. 248. 

ΟΑΡ. Χ. 29. Ὀχύρωμα ὁσίῳ ὅζς.] Α. δικαίωμα τω ἀπλὼ οδὸς Κυριε “248. Οἵ. Ηεχαρῖαά ἴῃ ἰοο. 
ΟΑΡ. ΧΙ. 2. ςόμα δὲ ἄς.) Θ. χα! μέτα ἐπιεικων σοφια. 248. οὔπὶ ΗοΧαρ] 5. Εδάογη γοσθᾶ τῳ Σ. {τ δυυη- 

ἴὰγ ἴῃ Οοάϊςε 161. 

ΟΑΡ, ΧΙ. 3. οὐκ ἐξαρϑήσονται] Σ. οὐ σαλεύϑησοται τότ,248. κ΄. κυδερνῶσι δὲ ἀσεξῶς] Θ. καὶ εννοηματα 
ασεδων 161, 248. Εδάεπι μαδεῖ Μοπεβυς. (δ ποία αλλ. τό. ἐξαγγέλλει ὅζε.] Σ. δηλωσει ϑυμαν αὐτῷ 161, 
248. ἴῃ ΠεΧαρ]β ργὸ Σ. ροπιξυγ αλλ. 243. συνετός] ΘΟ]. πάνουργος 248. [πῃ Ηεχαρὶ. τὰ Αλλε. Μιάς 
ΜΜοηϊδυο. Νοῖ. Δά Ιοςο. 46. ἁμαρτάνοντας δὲ καταδιώξεται κακὰ] ϑοῇο]. τοῦτον τὸν ξίχον ὁλως οὐ μὲμνηται Ὧρ. 

βυρεϑὴ δὲ εν τισιν ̓ ἀντιγραφοις" ὅτε γὰρ πάρα τοις δ. ὅτε πάρω τοις λοίποις χειται. 248. 

ΟΑΡ. ΧΙΠ. 2. ὀλένται ἄωροι) Θ, «ρπαγήσονται 161, 248. 4. ἐν ἐπιμελείω] Σ. πιανϑήσονται 248. ϑυίριοδίυτ 
Μοπίβυς. ἰερεπάμπι εἴς ἐν πιμελειω. ΟΕ Ηδεχαρὶ. ἴῃ Ιοςσ. 13. καταφρονηϑήσεται] ϑοῇοῖ. καταφϑαρησεται 
248. [ἴῃ Ηεχαρὶ. δαίογιδίξυγ τῳ αλλ. ἃ Μοηζιυςοηΐοα νεγὸ ἀν μὰν τω Α. 16. ἐξεπέτασεν] Α. Σ. ἀνε- 
στυξεν 252. 

ΟΑΡ. ΧΙΝ. 14. ϑρασυκάρδιος Σ. Ἀλλ μου ουα διε 1Ιόι, 248. 22. Ροΐξ ἸΙεᾶίοπεηι Θ. «δὲ πλανηϑησονται 

δαάιζυγ : Α. μητι οὐ πλανηθήσονται. 16:1. ' 



ΑΡΡΕΝΘΙΧ.ΑΡ ΙΙΒΕΌΜ- ΡΕΑΟΥΕΚΒΙΟΆΌΜ. 

ΠΑΡ, ΧΥ͂. 18. ὁ δὲ ἀσεξὴς δζο.] οὐ κειται παρ Ἕραιοις 252. 41. ᾿Ανοήτου τρίδοι ὅζα.} Σ. αφροσυνὴ χαρα τῷ 

ενδεει καρδιας 248. Ράυἷο 4}1τεγ ἨοΧΑρὶ. α. οἔ. 

ΟΑΡ. ΧΥ͂Ι. το. Μαντεῖον] Σ. πάντες (ἔογί. μαντις) 252. ᾿ ἐπὶ χείλεσι) Α. ἐν χεῖρε τό1, 248. 28. διαπέμ-. 
᾿ς πετῶι κακὰ] ϑ0Π0]. ἀποξελλει ἀδικίαν 248. Α4υ!]α εἢξ ρα Μοπίβυς. ᾳ. .( 29. παράνομος] Α. ἀποξα- 

σιας. Σ. ανυποφατος. 248. (ΟἿ νεγ. 27.) ἀχοχειρ. φιλῶν] Ἀ. Σ. «πατήσει ἐτάιρον εαὐτῇ 252. ΑἸ1ΕΓ ἴῃ Οοάϊςε 

248. εἰ (δ ποῖ Α. Θ. υἱ εἴἴαπλ ἴη ἨΘΧΑρ] 5. 

- ΟΑΡ, ΧΥΙ. 2ο. εὐμετάβολος ὙΛΟσΦΗῚ Α. Σ. Θ. φρεῴομενος 161. Α. ςφρεῷομενος. Σ. Θ. φρεδλοκαρδιος χ48. ΟΓ 

᾿ Ἠδεχαρὶ. ἴῃ Ιοσ. 24. πρόσωπον σύνετον ὅζο.} Σ. κάτω τροσωπον συνετξ σοῷιώ τὸν μετεώρον κῶι! υψγήλον συναίνει. 161, 

248. 27. ἐπιγνώμων] Α. ἐπιξήμῶν γινωσκει γνωσιν Ι6ό1, ΠΞ6: γΟΟΔΡ. γινωσκ. γνωσ. τῷ Αλλ. δαἀίογιδυπέυγ ἴῃ 

ἩδχΧαρ]!5. 
. ΟΑΡ ΧΥΪΙ.. τ4. ἐκ ρ Θ. βαξασει αὐτο 248. 15. κτᾶται αἴσϑησιν Ξ. γνωσεται γνωσιν 248. [ὐΓαη)- 
΄ὰς 4]1τεγ ἴῃ Ἠδχαρὶ. 4. οἔ. 

ΟΑΡ, ΧΙΧ. 6. πᾶς δὲ ὁ κακὸς ὅζς.Ἶ Σ. καὶ πῶς Φιλος ἀνδρος δόμῶώ πρὸς τιμωριῶν εκδιδοται δόομώ 161, 248. 

7. ὃς δὲ ἐρεθίζει δ.ς.} Σ. ὁ ἐπισπευδὼν ρήσεσιν ανυπαρκτος. 252. 10. καὶ ἐὰν ὅζο.] Θ. “δὲ δαλω ὅζο. 248. ΟΥ̓, 
ψαγ. 1,εᾶ.. ἴῃ Ιοσ. 11. τὸ δὲ καύχημα ὅτε. Οοάδχ 248. Ἰερτε οὐπλὶ ΗδχΔρὶ. 4. οἔ. 
ΟΑΡ. ΧΧ. 9. Τίς καυχήσεται ὅζο.} Σ. τις ἐρεῖ ελωμπρυνώ τὴν καρδιαν μ᾽ κεκαϑαρισμαι ὠπὸ ὠμαρτιας μϑ" αἄ- 

ἀπυγ: ταυτὰ σχ, ὡς ἀδυνατξ ὄντος, ὠλλα σπανιδ τὰ τοιεῖτε ευρισκέσϑαι. ῬοΪἔΓεπλα νΈΓΤΟ τηδη!είξα (πι δ. ΠΟ] ἰδ ἔε 
ἜΤ π Ξυϊυίάαμλ.. ς 21. Μερὶς ἐπισπεδαζομένη ὅζο. Σ. Θ. κρηλονομίω σπτυδαζομενη γνωσθήσεται φερῶς (ον Ἰοοο ςερρως) 

161, 248. 

ΟΑΡ. ΧΧΙ. 11. τοανεργότερος ὅζςα.] Α. σοφισϑησεται ὁ νήπιος. ἴῃ ἨΕΧΑΡΪ18 ργαβριίαγ Σ. 

ΟΑΡ. ΧΧΙΙ. 16. δίδωσι δὲ δζε.] Σ. δωσει τλϑσίω δίαλε ὑξερημᾳ" κατὰ τὰ ἐλονῆονος δδωσιν αφορμασ κωκοποιῖας. 

ῆς, ᾿υαηδίπι. τότ. [Ιη Οοάϊοε νεγὸ 248. χφυξ (δ χαυηίαγ νου. κατώ βοῃοϊϊδίξα, ἰη Ηδχαρ δ τῳ Αλλῳ, δά] α- 
ἀϊοαηΐαγσ. 22. ὁ γὰρ Κύριος ὅζο.} Α. οτι Κυριος δικασεται τὴν ὄιχκην αὐταὶ καὶ καϑηλωσῃ τὰς καδυλων ἀντ ὠὐδῶν 

ἡ Ἑ. καὶ κολασεται τὸς κολαζομεναρ ψυχὰν αὐτϑ. 252. Οὐοάεχ 248. ραγιῖεγ ἂς Μοηίβυς. καὶ κολασεται ἅζα. τω 
Σ. δαίογιδιῖ, 

ΟΑΡ. ΧΧΠΙ. 4. Μὴ παρεκτείνου ὅζς.} Α. μη κοπιᾶ τοῦ πλουτῆσαι. ὦπὸ τῆς συμσέῶως σου παυσαι. 252. ΟΟάεχ 

248. σοηΐδητιε φυτὰ ΕεΧΑρ] 5, 4. ςἢ. 5. καὶ ὑποςρέφει δζς.] Σ. Θ, και σκεπασϑησεται οἐἰς τον πρῶνον. 161. Οὐ- 
ἄεχ 248. ουπὶ Ἠεχαρὶ. Α. Σ. Θ. χω πετασϑησεται ὅζο. 10. Μὴ μεταϑῆς] Σ. μὴ μετακιησης τό1. [π (ὐοάϊες 
248. μετανικησης. ἰῃ ἩΕΧΆΡΙ. μετανοήσης. τό. Καὶ ἐνδιωτρίψνει δος. Σ. καὶ μετριαισωσεν οἱ νφῷροι μου ἐν τῶ λα- 

λεὶιν τῶ χειλὴ σου ευϑη. 252. ἴχοςο μετριασωσιν Ἀαδος Οὐάεχ 248. ἀγαριασεσιν, ΡΟ αγαυριασουσιν αἵ νἱείυτ, 
αυδς, εἴ Μοηίᾷιυς. ἔεγα Ἰδέξιο. 

ΟΑΡ, ΧΧΙ͂Υ. 3. μετὰ συνέσεως} Α. εν γνώσει 252. 4. μετὼ αἰσϑήσεωε) Σ.εν γνωσει 248. Σ. ἐν σωφροσυνη 2.52. 
ΟΥ̓ Ηεχαρῖ. ς. γεωργία μεγάλε] Σ. ὠσπερ κρατος ἰσχυος 248. ἴς οἴίδλτα Μοηπίδαυς. Ξ;. ὑπερ κράταιον 'σχυει 252. 

12. ὅτι Κύριος καρδίας ὅζς.} Α. μησὶ οὑχῃ ὁ ταϑμιζῶν ὅτε. 248. ὕτὸ φςαϑμιζων ὨαΡεοῖ μαφιζων, (ὰὉ δΘοάεῃ) ἤρπο, 
ιῖΙόι. ΧΧΚΧ. 7. μὴ ἀφέλης δζς.] Σ. μὴ κωλυσὴς ἀπ᾿ ἐμδ 161. (248. Σ. καὶ οἱ λοιστο.) 4142. τὴν δ᾽ ἔξοδον δες. 
Θ. και ἀπὸ ρυπξ ἔκ ἀπελέσατο, ἴῃ ἩοχΑρὶ, ργαῆρισιγ αλλ. ΧΧΙΨ. 28. Μὴ ἴσϑι ὅζς.] Α. Σ. Θ. μη γνε ὡπώ- 
τῶν 161. Δ]16Γ γεσοὸ ἴῃ Οοάϊοο 248. εἴ ἴη ἩΕΧΆΡΙ18, 4. (, ΧΧΧ, 18. ἀδύνατα] Σ. αδυναταντα 161, 248. 
ΙῺ Ηεχαρ]!8 Ἰερττυγ {αὖ ποίδ αλλ. 20. ἢ ὅτ᾽ ἂν πράξη ὅζο.] Α, Σ. Θ. καὶ “οἱ λοιποί. ὡσει φωγθσης καὶ ὡπὸ- 

γηψαμενης (16) σομα αὐτης. 252. Οοάεχ 248. οἄγεῖ φομῶώ αὑτῆς, 4128 ἀείμηι ΄υοαὰς ἱπ ΗεΧΑρΙ 8. 22. πλη- 
σϑῇ σιτίον] Α. Σ. Θ. κληρονομηση 161, 248. (252. (εἀ δάροηϊξ νοῦς. ἐκδωλη ἴῃ οοῃλ. (64.}. 

ΟΑΡ. ΧΧΕΥ͂. 2. κρύπηει] Σ. Θ. ἑταλαίωσα (ἰογί. επαλαμῶσε) 161, 2418. 4. τύπῆε ἀδκιμω δος.] Σ. “Υ 
γαρ τῶ εξ ἀργυριε (161. υἱ νἸάς(ιγ) 248. ἴῃ ΗεΧΑρὶ 18 χαϑαιρε γιγαάρτα ὅζο. 18. Ῥάταλον ὅζο.] Θ. ἀκοντισ- 
μος και μαχαίρῶ και βελος ἠκονήμενον. 252. 

ΟΑΡ. ΧΧΥ͂Ι. 24. δόλους] Α. ἐπιϑεσιν 248. Ἃ 

Ο ΌΟΑΡ. ΧΧΥΙΙ. 11. καὶ ἀπόφρεψον δζο. Σ. καὶ ἀπαϑησομαι ([) τῳ υ σγειδέσαιτι μέριμωνω (ἢ) τότ. Οἵ. Ε χα. 

ἴῃ ἴος. 

ΟΑΡ. ΧΧΥΠΠ. 16. βασιλεὺς ἐνδεὴς ὅζο.] Σ. ἡγέμενος ἤ δυνάξης ἐνόνης συνέσεως καὶ πολυςρεῦλον βιωσεται βιον. 

161. οἵ ἧς ἔετε 248. ΑἸπεσ ἴὴ ΗρχΆρΙ!5, 4. εἰ. 2 ς. ἐν ἐπιμελεία ἔςα.} Α. 5. Θ. πιαλθησότω 161, 248. 
ΟΑΡ. ΧΧΙΣ. 4. ἀνὴρ δὲ παράπομο] Α. καὶ αἱ λοιποί, ἀνὴρ λειῶνων 262. Οὐάεκχ 248. ἱερὶξ ουπὶ ΗΟΧΑΡ]15. 

.18. οὐ μὴ ὑπάρξη ὅτο.} Α. Ἐ. οὐκ ογτας ορωμώτισμου ὅζο. 25.2. Ἐδπά. Ἰοᾶϊ!οπεπι παρεῖ 248. (δ Α. ταπέυπν, οὲ 
ἤς ετίλπι Μοπίβυς. ΧΧΧΙ. 24. περιζώματα]. Α. Θ. ζωνην τόι. Οὐάεχ 248. βοδβομαῖα, Μοπιίίυς. τῳ 
Αλλῳ ΔΙογ δ᾽. 31. Φόδαον δὲ δδς.] Α. γυνη φΦοδωμενῃ Κυριον ὅζο. Οἷς, Ψαγ. [,μεἅ.. τὴ ἰος. 

β π᾿ 


